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Dikkat 
bir manevra 

Alman~ a en obnıyac.alc py· 
lerdcn bile inuJa,d uma.cak ka
dtu' da.r ve zor bir vaziyett& 
clir. Onun bu züm.ı ve halda· 
mt:da.ki kamdlannı bir ken 
daha. ~·~ anladıktan soma 
takib edooegim.iz hnlt:ı hareketi 
biz elbette blllri2. 

GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

iye hakkındaki uydurma 
Alman ajansı yalan-' 

da ısrar- ediyor 
Fransız elçisinin kat'i tekzibi gülünç bir 

şekilde tefsir edilmeğe çalışılıyor 
Berfin 6 ( n.a.) - D.N.B. bildlıiyor: f Ankara sefiri Masslgli, Türkiye Hariciye Vekiline 
Türkiye .:\nadı>lu ajansının tclıliğ ettiğine gö- bir mektub göndererek Alman neşriyatının "ni

re :Almanya hari"..iye nezaretinin Fransa.da bulu- yeti tamamiyle falırif eder malılyette,, olduğunu 
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Her Yerde 5 Kuruş 

vesikalar 

_ALÇIN _ _.. Da11 gizli \"osaiki nc5l'fıtmesi üzerine Fransaoın beyan etmiştir. Sonu 6 tncl aayfada) 

~:Rumen-Macar hududun
~'da 7 O Macar askeri ölmüş 

, acık 
· derhal w.:ı .. 

nn eline tG11tim 
Lelıifd:a.na girdi·· 

! Oalsr bu lıareket
ofkAJ'l umumlye
gOra.bned ~ bt1-

Uil zaıuma dil • 
tıir u.. 

Blen Amertk& 
mulrue-

Rumen makaınları Rumen topraklarında bulu
nan cesedleri muhafaza alhna aldı 

Bükre;, 6 (Hususi) - United 
Press'e verilen bir habere göre 

---._..afi ha.rb gemDerl tayya:relerle birlikte Wr :maaewa MDMUlC1a 

E:1:~~~E Fran ız tayyareleri Cebe-
::=~;;:~ lütlarıkı bombardıman e 
cesedlerin bitaraf "Y/ 111uhtelit 

bir komis100un ge~itıe k:ınu lngı·liz ta••arelerı· dün sabah Or11.. ti 
muhafaza. edilmelermi emreı.; 1 J ;au 

::~·:=:~~d~::ı'::!;~ karaya oturmuş olan Fransızİarın Dünkerk 
iae de sık ormanlıklarda. yoll.mu hl • . t h .b ettı· ıer 
kaybederek rötarıa hldise ma. zır . ISIDJ ıyıce a rı Yeni &-&rikamız 
halline gelmiştil'. IWI 

eene.re, 6 (a.aJ - D.N.B. kimaeJerin Almanya ve Jtaıya ,).. 
Galatzdt,ll gelen yolcuların a• 1 

jfadelepoe göre bu limanda bit ajansı QWJiriyor: ile henüz hali barbde ol&ıs dev· ır ça gıcının 
Fransız i'adyo8'1 lnulS a- leU~ hizmetinde olarak bu 

çolvliidlııeler vultu bulmuetur. mirallığnııı bir t1U\f111l Dllfet.. devleUere kareı Jıub elmiyecck seyahati ' 
300 amele Belarabyaya gitmek mektedir: Bu t ''ıl• nuaran leriııi taahhUd etmit bulundu .. ı 
mere cebren bir vapuru ilPl iki Fransız denia t1ıJare fi.. ğunu hatırlatmaktadlr. Bunun OzUcU harb ~ 
<'tmek istemişlerdir. Rumen hfl.. Josu Cebelüttanb Neum et. hllAfıuda hareket edenler, ölüm len~ gerici propepnda net
kümeti derhal vapura askerler mi&lerdir. Limanda leglgp•n in· ve ebedi kUrck cezasiyle teczi. yatmuı dbya eMn umum( .. 
ikame etmiftir. Fakat ameleler giliz O'emilerine be t h• iaabet ye edileceklerdtr u • d kevıç ._.., 
gittikoe çofalarak bil••"'• bir 111 • ,,.eam e 3 .... ve ....,.e namma 

3 - ettiği milşahede edilıııdltir. Amlral Daı1a11in ~ no varsa hepeini PJerdiil IU ,. 
nilmayişe başlamıılardır. Asker- Harbe .ıew..- Cenevre, 6 (LL) -Stefani: kara harb gönlerinde her 81• 
1er makineli tUfek kulJanmak su- Frnmiıslua - Viehy'den blldtriliyor: ıllf okuyucu tarafından ıe-, 
retile nümayifçileri dağıtmıf • Yichy, 6 (a.a.) - llllli mu- Amiral Darlan, Fran.aız do- alika ve bol kahkaha ne ta- ~ 

aı • • d M ıardır. dafaanın yapmış olıııllia bir teb namnasma hitaben aeağıdnki klb edilecek, onlara dllnya.yı 

::..::: -..... 
... 
..ı 

ı.rı erasıme rıgaset e en a- . liğ, mütareke m11fumeai mu· beyannameyi neeretmiotir·: iasıp kavuran UDluml feJAke.. ,. 

~ .t 'r k ·ı · l . M ·ııA Muamele verg·ııar·ı cibince Fransız ~tinin, Fransa, dona:nmasiyle iftihar tin IStırabhlruıı bir mllddet ı ~~' 
QTf J V e l l genç erı l f Fransız tabüyetiılde bulunu (8oau 3 ihtcU &ayfada) olsun UDUtturacaktJr, ~ 

Şef namına tebrik etti hakkındaki layiha ~BAHTAN"SA"BAHA;"'""""""""""""""""- Bir S:,~g~~i"'" 
Ankara, 6 (Husust Muhabiri- B ı • k t k 1 

Hakikat 
OUnlUk akşam gazateai 

~ == Necib Ali KUçUka 

İstanbul Üniversitesinden bu 1 

sene haziran devr~dc mezun 1 

olmağa muvaffak olan gı.:nçlerin l 
diploma tevzi mera:ıimi dün Oni-1 
versitede merkez bina .. ;ırun bo -
lünde büyük merasimle ya.pıl -
mıştır. Merasime bilhas.~ bu
nun için Ankaradan gc1mlş b.ı
lunan Maarif V ckiliıniz 11.ısan 
Ali YUcel riya.set etmistir. 

Saat tam l.0 da Üniversite 
hoHhıde bilUj.n fakillt~?c, den Lıe-

iiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil zun olan 4.00 genç topüuımış bu
J 

hnnyonilt. En on sa.ftlıı. fakUlte 
dekanlaı'I ve prof8Öl'ler yer al
mıılardı. Bu esnada Maarif Ve
h-4Ji Hasan .Ali Yücel gelerek· '()'. 
"r'tve:sitelilerin alkışlan arasın • 
d.ı :ver;ine oturmuş ve merasim 
ünivetsite rektörünün bir nut • 
kile açılmı§tır. Rektör sık sık ke 
silerek alkışlanan bu nutkunda 
dı?.miştir ki: 

"- Değerli dinliyicilerim, 
sayın hocalarımız, aziz genç ar-
k.ı.daşlar. Sonu 5 inci aayfıcfı) 

den) - Türkiyede imal oluna - ey 1 n u u a r 
cak maddelerden alınacak mua-

Bundan otuz bu kadar se
na evvel büyük bir okuyucu 
ktitlcsini mütemadiyen gül· 
dürmüş, eğlendirmiş a.bWd 
bet ve amkayla karşılanmış
bir eserdir • 

mele vergisine dair izahname 
Maliye Veklletince hazırlana
rak vilayetlere tamim edilmiş
tir. 

•• 
Bugün 

Son harbden dersler 
Yazan: Emekli general 

Ali thsaa sABıs 
- 2 nci sahifede -

ideoloji muharebesi 
Yazan: Şükrü Baban 

En son Balkan haberleri 

Yeni Rumen kabine
sinin siyaseti ne 

olacak 
- 3 üncü sahifede -

Atyonkarahiaara 
yaklaşırken .. 
Memleket röportajı 

Yazan: Sabih Alaçam 
- 4 ÜllCÜ sayfada -

Tasarruf, çocuk, kızllay haftaları, bay
ramlar... 60zel; Fakat bunlar gayeyi 
'8nlln atmaıse kUçUk masraflar bile 

i•llf deOH midir ? Bir çalgıcaıun aeyahall 
Ti.hi ve~ masalM1e

desiyle bucündea ltl~ 
(Yelli Sabah) da tefrika edil
meğe balhRDM1'1r. •1bngı
C111daa soaııma kadar sbl kah
bhalarla güldürecek ve ~ 
bir gülün~ macera 81'86mda 
haz \'C neş'e De tlÜ§Ündü.re
cek olan bu tefrika.mm takibe 
ba§laymea ldtUaımtda ne de
rece baldı olduiamuz kendJll
ğlnden anlaştlmı§ olacakbr. 
(6 ncı sayfamızda oku)ıınuz) 

Rıza ·T evfik'in 
• • • en son şurı 

G•zetemlz tahrir ai
leaina iltihak eden fi· 

Betonk:lştyUirll&aaltmda toplamak, her aene aynı lozof Rıza Tevflk'ln en 
nekaratı tekrar• ık, bOf vakit~ değil midir\> son 9llrlnl Sah gUnQ 

Bayramı idi. Ba baJram. bileceğini, bugünleri geçirdik- aımz. 
·a ir kaç gün eneı Denizi Jann bugün bir israf addoluna-ı gazetemizde bulacak. 

münasebetiyle yaplım masraf - (Sonu 2 '"°' uytada) ~--·------~~ 



YENİ SABAH 

Şehir ve Memleket 

istanbulda stok 
edilen !kömürJer 

18 bin tona olHu· 

7 

Haberlerl 1
POLITIKA 

f Konya değirmenci- Birleşik Am~rika.daki 

1 . .. d k son vazıyet 
erı un gon erme ,la=i) irletlk Amerikadaki siyasi faa• • • 1 ~ llyet.'-'<t&NW141eeinı muhafaza et 

ıstiyor ar mektedlr. Bilhuu harici me• 

İııgiliz 'De Jifnansız JJ,qşvekille~inin nııtıık
larından mqJdana~Juın ~e,;_i hatalar ve

1 • 

baliğ ----
Etibank tarafından lstanbula 

verilecek kömür işini halletmek 
ilzcl'e şehrimizde tedkika t yapan 
Etibank mümessili Rasim bele
diye ikbsad müdürlüğüyle bu 
husustaki temashıı1oa devam et- ı 
mekledir. Bay .Ragim dün ken
disini gören blr mulıarririmize 
me.:;:ıisi ve İstanbulan kömür vn 
ziycti hakkında izahat verer:ek 
clemi~tir ki: 

dcp,olar ..da faali~te ge.çmif)tir. 
Semt depolarının yerleri de 

tcsbit olunmak üzeredir. Bun
lar da en yakın bir zamanda 
faaliyete gecmif? bulunacaktır 

1ilu 1eklif kabul tidild,li 
takdirde İstanbutda 
ekmek ucuzlayacak 
:Konya ~elleri namı

na İstanbul bı!lediyesi , iktısad 
mUdürlüğüne bir ttkhf yapıl

mıştır. Bu teklrfte Konya d~ğir
mencüeri lstanbula un :sevket 
meyi bu suretle İBt:ınbuJun un 
ihtiyacını öniemeyi teklif etJnek
tedirfor. Bclediye teklifi tedkik 
ctmcktcdır. L.Konya değirmenci· 
lerinin iddia.<ttrıa gore Konyadan 
l!e'·~il~ek un · ıe.uz olacağın • 
ij.an 1st.anbu lda.. ekmek ,Uya. Ua r.ı
nın ucuzlıınıası da -muhtemeldir. 

selelerin doOu..-,.ğu, akieler arası nda 

dahili elyaaet Amerikan efkarı umu• 

"'ly.eeic\i •• etrnettted ir. Berliniıt 
Amerikanın ct.ltlli ıiyaset nin harblıt 
.aklılerlnden MO\ua&ir oldugu aşl· 
k3rdır. Amerikan milleti end işe iı;i n• 

dedir. Tablatlle böyle bir haletı ruhi· 
ye yakın olan m'1hab mücadelesinde 
tMlrlrıl .Wertnektedir • 

brgiliz-Franszz ittifakının askerlikçe bazı 1 Belediye uktısa<l M.üdürlüğ j 
ile birlikte ~rak semt de-

Birlefik Amerika bugün, bizzat kell 
dl emnl.yetinin ciA)'andı§ı Avrupa 
m.ihrll2e~nhı bozulması ve harici 
tlcaretlerlne totaliter doktrinler in 
vurduğu lı~IJk daröenln akialeri kar 
şısında buluttınaktadır. 

B druı evvelki yaz.ılarunız- ÇU .... ÜK -ıU?r'l--rı· Jan.ııa icatlar . 350 kilometrelik 
da anlaşılacağı Ve<.'.hile 1939 RC- '~ _,- ~ Bel~i.ka - F'ransız hududu tama- ı 

polarma ana depolardan yapıLl· 
n · ·ude Almanların askeri km·- men açık idi. Bn açıklığın ken-
v t ve kudretleri istihfaf edı!e- 4 d~lednc zarar. vereceğini de bir 

cak nakliyatın masarifatını Jıc

.sab ediyoru. Bu!$Ut:etle ısemt do
polarının satış fiyatlQrı, .asıl ;;.~

tıı; fiyatı olan 21 liyara bu nakli
ye masanfatının ilavesiyle nıcy- 1 dana qık'!ıı~ olacaktır. ~kmt_.&,. 
pohırının arıhnamı~ ol.ll<tcım;:. 

cck halde aeğilcli. ~~~~~~~~~~~'-' çok .l"nıasul;iı.r biliyordu: Hatta 
Bwıa karşı, ge~n Ci • [ . l sabtk F.t::ı.nsız .başvckili Reynaud ' 

Bu tehllkelere, bir de kendi s iyasi 
ve Hı.ki f>*enaiblerlne uygun tclak· 
kilerle metbu mllletlere karşı duy
dv!.ları .sempati de ilave edilıııce, A• 
mcuıikaıup. Avrupa hA~Useleri önünde 
kendlhtrani jter Wriil endişeı:len aza· 
de l:ıı•et.nı-'erifte -iAıkin yoktu r. 

"-Halen Etiba.nk lstanbuhın 
h 11 Harbinde Alnınnya kanıAtıl· l!AZAN: 193i de yazın ıs olduğu (Fran- bir ı:tCııclik kömür ilıtiyacı olan 
n aıkta ve_ garbdt.' çık. n:lmış Geaeral sıza keri meselesi) namındaki 80 bin tonu $Chre se\·k. ve ~ok 
k vetleıin mecmuu kadn1 bir kitabuill,l ı;c 1935 -senesinde etmekle meşgul oim:akt.adır. Şim' 

Ali Jh:san~bis F'ra.nsa ıarlamentosunda zırhlı ! diye kadar l>unun 18 bin tonu !' ku "el ç.ıka.rmak Ji.z•m ic.lı. Biiy-
1 · bir kuvvet da.ha evvt-1 ihzar 
e<lilmedikçe, Polonya ılc tedafüi 

fırkalar t kili icin yapbğı ka- Kuru<;esme Ye Kadıköydc tesis 
Eıiki or.du kllDl&llCfaala.nu nuni teklifin sebeb!erini teşrih et Uğimiz dı"polara yorle:ştirilmis I 

ederken bu ciheti açıkça yazmış tir. 
ve :söylemiştir; Maginot zihni - Zongul<lakta <la sevkedilmek 

bh ittif k akdedıp, onu sıyanet.-.ı..~5isas.iie&iiE~~~2ii~
d yı He, yeni bır Avrupa har· 

rağmen aırn depolar h<'r mlirn- Digeı· tfı.:riıf:t.arı belediye kır
caatla halka ~~ mtieASe::; ü a l· i~ maml:ırın i'.!On gunlcrdc bir çok 
roür \·ermektedir. Sönıil;:·ı~; miin · hilcler·o baş v:urdııklurmı naıarı 
hasıran cvlcrd<' yaka.oak oln- itibara alarak bunlara. :mini ol
rak. Karabük kokunu da kalöri- mak için kırmııcdnrın iaaliye
fcr ve sair sınai nıücsseselerjn tine nihayet vermeyi düşün -

Bu aebebden A-rUca -end işe duy• 
makla beraber müttefikler,' ve daha 
dogruıu lngiltere leh inde bir hareketi 
mevkii fille koymak letemektedlr. Bu 
tıususda birletlk Amerikanın iki biı· 
yük partisi olan delf'(>kratlarla ciim
tw riyetçller ITH.ltUflktrter. 

br beli.sını başına almak Fran~a 1 

v İngiltere için doğru değil idi. 
Böyle bir ittifak. Fransa ve İn
giltere ki.fi derecede kuvvetıeıı
dıkten sonra, müna.sib olurdu. 
Ondan evvel. Polonyanın Alınan 
ya ile u~ası .zarurf idi. AL 
si takdirde PoJ.anya yalnız ba: 
na kalarak ezilebilirdi. 

Çeçen Cihan Harbinde F'ı 
sızlann keneli or.dularmdan 
ka., 85 İııgiliz, 42 Amerlkan ' · 
5 İtalyan tümeni, FranS1%laı · 
la beraber, .Almanyaya kars 
harb ediyordu. Hic olmazsa b: 
bu .kadar .da Rus kuvveti vard 
R rn kuvvetlerini bu defa Polon
ya kuvvetleriıc- teadül ettiı~I· 

b le garb cephesinde Alınan~ a
ya 1C8ıl"Şl, Framnz orduktrındar 
ba. ka eeman 185 ftrka daha .ol
malıdır ki Almanya H~ gecen 
beredeki gibi başa çıkmak müm
kün oknın. Bwıun bir kısmı, Ma 
ginot tahkimat manzumesinin 
temin ede<:cği tasarruf ile, biı 
5mnı da Belqika ordusi le tel· f 
edilse bile, daha hiç olmazsa 
130 - 140- lııgiliz fırkası veya 
lngüiz Vf!< .Amerikan tümeni U 
Zlffi idi. 

İngilterede ise mahalli milda
:filaya mahsus tenitoriat ordu -
sıından ltq,ka bir aey yok idi. 
Barice 89'Vkedilebile<.'1'..k. seferi 

0

1-giliz kuvveııleri bir kao, fırka
dtln ibaret idi; bunun R;in evv~llı. 
İJgilizlerln meıch.ui askerlik u
Siıliftıii -kabul ctmereri zamrl 
idi. 

Pek reç i>Jnlal:!:l bcmber 1')'' 
8anPm ı.ııarında bu mecburi 
htzrııet' !ri..,.Iter.edc kabul ohuı
"1· Esasen İngilterenin geçen 
harbde kabul etmiş olduğu bu 
wıulü harbden sonra kaldırma -
naası lhıın idi. Yapılan Versay 
Sb.lh muahedesinin bir intikam 
harbinin mukaddemesi olpqğwıu 
idrak Mememek bliYftk bil' g"Rf
lettir. Hiç ohnaaa Mıaanyada 

(Mein Kampf) kitabının .sahibi, 
nazilik müessisi Hit!erin iktidar 
:mevkiine geçerek işh~ri eline al
masından sonra lngilfere mecbu 
ri askerlik usnlüifü tekrar kabul 
etmeli ve Bitler Alman.yası ile 
müvazi ola.rak askeri teşkilatı
nı ytiritmeli tdi. 

Magin-Ot - İşte sihirli bir ke
lime. .. ller şeye deva telikki o
. lwıan Maginot tahkimat man
'zumesinin bugünkü şekilde kul
Janılacağmı bilseydi, zavallı mü
teveffa harbiye nazırı Maginot 
bun.lan yapmazdı. Rim bilir- ru-

Yeni&lbab 
Tih'hfye EOMbt 

SENELiK 1400 Krf. 1700 Kr. 
S A YIA'k 760 • 1460 • 
1 AYL.U.( Alt • 800 • 
1 AYLlt< 160 • 800 • 

7 TliMMUZ 1940 PAZAR 
1 Camazilihır 1359 

24 Rumt HIZlran 1356 
Giln 189 Ay: 7 41140 - Hızır 68 

GO•.. ~· lt<lndl 
8.52 4.35 8.35 Ezani 
5.36 13.19 17.19 Vaaatl 

Akpm Vata lmeak 
12.00 2.01 06.34: Ean1 
30 43 22.45 3.18 Vaat 

hu ne kadar azab içindedir. J yeti bizi uyuşturmamalıdır. Bu üzere 60 bin ton kömür \'ardır.

1 Bu tahkim:ıta sarf edilmi~ o- tahkiınau yaptık diye ~endimizi. 1 Bunların ua lstaııbula se.vkine. 
lan yüz milyar frank, bugünkü tamam emniyette saymamalıyız. peyderpey de\'am olunroakta
ncticeye göre, sokağa atılmış Bu tahkimatın sol ccnahile Manş <lu . l.:;lanbukla tesis ettiğimiz 1 
bir paro.dıı-. Bu tahkimat, arka- demzi ar-481.n.daki 350 kilomet - il<l ana depodan başka. yardımcı, 

ihtiyacı ola.ı:ak sa.t.ac~ız. lstan- mekle<lir. 
bulun ihtiyacı olaıı kömür cvlül 

Fa~at ••• ftlP. fikir ve arzuda 
B i rleşik A9"11J,;qyı .JtMlı~jdahale 

2ımnında kıt'i müdau aya NV9-de• 
bilecek kudrette delltdlr. Amerikan 
ef~rı umvrnA,ıeehıl,.~yle ltir f.aall• 
yete ..,...,,.._ak-Jolrı uz.ua mii.ddet 

--91K--
• 1 

sonuna kadar muhakkak depo 
edilmiş olacaktır. 

sında yan gelip uyumak içm ya- ruyı ıl müdafaa edeceğiz? ------:----~========--=---------~ 

Kara ~olila ~apılan 
lhr,acat 

Dl~~~l~~ya tahkimat man _ ı ~=~·~n ~~;:cıan~=. Paçavraların jhra-1 Taksilere 
zumeleri, ancak kuvvet ııoksa • eıw:;alıle sabittir. Böyle açık yer d .. ~7, ı .. 

Ak<leııiz vaziyeti dolayısiyle 

deniz tatilqyle yapil~ı ihracat 
gündengüne asal.makta, bwıa 1 
mukabil k:ıra tatikiyl~ ticari 
müb:ıdeüi.ta devam. edilmektedir. 
Dün İsvjçrcnin Zürih şehrine 
gönderilen 10.000 kilo iç iuıdık 
trenle nakledılnıiştir. İtalya.ya 

yapılacak se\rkiya.tnı da tama 1 
men kara tarikiyle başarılacağı 
muhakknl\: gönllmektcdir. 

ı;it..-cek ~ ır. ttal-
bukı bıırada da Aate~ n dahll1 

11 telifi için, scyyat ordu~a lcri g-!Jralle tıkayıp diipnanı 1 cma 1llDsaa e ~am mase esı 
b ı ahkinıata tlaya.naruk · başka tard için motörlü ve miı1ı fır- ı ft,.ıı·ıecek mı· 41• ı·hf "IAf 1 f 

agır 

ba~mı§tır. 

Zira CÜftltl~R• JU'llİzed ko .. 
yaoak t.rkalarıll ..._inde; kendileri
ni mi.işkil! bir v~e ~tan ııM:ıkta, 
t,11rloi meaelelftdlr. Bu ,.._.. ıdt 
A111eriJun. ef~rı u111u~..ın ın bü
yük bir kıaııunın, yani rey :,Vtııecek 
kütlenln noktal nuarı gali ek• 
tedlr. 'Su nokfal nazar 4tJt .. lılhlı "bir 
müdatttelentn altıı'lllM .... 

'stik::ımcfleıde manevre kabıli - kalara son derece iht.iyacmuz tlU r hö a yo aç 1 
) \!ti vermek i~in kulliınılırsa vardır diye baglrmışbr. eu haı-J 
fayda verir. Bütün icad ve isti- de Belçikadan geçı.>eek Alman 
mal sebeb ve hlkmetlcri bu fi - istil:ı koli.arma karşı .Magiııotı 
kirde toplanır. Düşmanın ısttıa ' tnhkir:.ıat.rnın bir faydası dokun-) 
~ ollat·ı. "taarruz istiknmetleri bu mıyfJl'.akt,ı. 

tnhkimata tcsasüf e®rse, o za· :Mnginol tahkimatı, Almanlar 
man onlar diişnıanın yolunu mu
\: akkat bir uı.nıan U;:in. Wayabi- ı 

lider. Düşman maksadına, lıe..k.'
fiuc bu tahkimata uğramaksı;rJıı 1 
anıbilirse, taalrimatın hemen 

hiç bir fayda ve ehemmıyeti kal-
maz. 

Belçika ve Holla.ndadan taarruz 
kaı arını \'.ennozden ev:vel, on
ları 'Ye<Ji ov tutmak ve Fransa 
ile fugilter~ye müstemlekelerin-l 
icki a:&lreri kl.ııvMltıtmnl ... ran • 
saya c.::lb ıtçin mühim mman 

1 
kazandırmak surelile vazifellini 
ya.pruıştü. Bu tahkifnattaır.:da.ha 
faı!a biı· şey beklenememi. Bu
nu iakdic edcmiyeıı altıncı kol 
mensub;arınr-Maginota haddin-

1 
dem f:ıı.zl, kıyqıcL ve ehemmiyet i 
~·erer.ek bir Ma.ginot zihniyeti 
husulüne ı:;cbeb olmui;lardır. Fa-' 
kat bu ka.bahat Yaginot tahki -
matmda dçğil, ·bunu yan.ha an
lıyan, veya hiç takdir ve idrak 
ıcdenıiyen kafalardadır. 

Diger tal'tlfdan ~ot geri. 
ıs.inde '01."tırub müdafaa ile de 
Almanya.ya karşı harb Jtazanı
Jamamı. Tahkimat manaımeterl 
ve kaleler, harb kazanmak için, 
otişmana taarruz i<:iıı, ijüşmant 

~ulha mecbur etmek i~in ya.pıl

~n "1ur. 'Böyle bir şey için bun
lann kudretleri yoktur. H.i.lbttki 
{Polonyaya taa.rruz edeCek Al -
manyayı sulha mecbur etmek 

--..-o---:-ı. ~ 

Kiiğıd ime.li~ yarayan bütün Şoförler. .CCmiyeti belediycy 
iptidai madJcl~rih mcn.Uekctten 1 mtira,caat ederek bemin ve ye
ihracı Vekiller HPYE!ti karariyle dek malzeme fiyatlarının yük -J 
mcnedilrrıişti. Bu tadhden solll'a seJmi§ olma..cu dolayısiyle taksi 
dahildeki ka;ıt kırpmblarını fiyatlarına zam yapılmasını tek-
1zrııit kağıd fabrikası mübaya:;ı. lif etmişti. Bll taıeb otobüs ko
ctmeğc başI~mış_tı. Fakat mem misyonu tarafından mumfık 

leketimi~en :.A vrupaya mühiı){ bulunmu!} ve- yüzde 15 nisbetin
mıktat.dn ~E imalliıde kulla- de bir .zam kabul ~lunmueytu. Fa.
mııın pt(('}Y'<ıra.. eski ve saire gön- kat dain1i e-ncümen bu zo.mmı 
<lerilmektf'J"di. İstanbul güm - fazla bularak yüzde 10 a indir -
~fi ~balaı.ş katarwımu miştir. 
htiktitnle~e göre bu rynaddelc - Bu itibarla soföl'lcr tekrar 
rirt ihracına. müsaa..Uc etmeml•k- belediyeye müracaat ederek bu
te ve esasen cıiphiklerdcn tor- nun gayri kafi olduğwıu ileri 
lanan bu paç:wı-cı.lar harice g n sürm~lerdir. Vaziyet yerJdcn 
derilmiserek.., çürümektedir. · tedkik olunacaktır. 

Memlekete mühim mı.klard3ı • • . ~»11«-=-
döviz temin ede.n ~maddelerin lçkıh yerlertsmdlandıran 
ihracma.:ı;pfüwıde edilmesi için liste tasdik olundu 
Vdciılete bir çok müracaatlar ı Belediye öaimi encümeni lo-
y~lmaktadır. TicaT« Vekiıleti kanta ve ic;kili yerlerin sınıflara 
bu:iıWMlSta y~i bit- Jca.nır ittihaz ı ayrılmasına dair olan listeyi 
etmesi ku\ıVetle muhtemeldir. dün tasdik etmiştir. Liste ya-

-»tHI'.- 1 :-rın kaza kaymakamlıklarına leh 
,._ından yaralandı 
llllHI liğ olunacak ve yem tarifererin 
Devlet Denizyolanrun Bartın I tatbikine başhwacıı.ktır. Yt>.ııı 

----..-.... !••«-
Bakır •Hhi yDzdDrU· 

Jüyor 
1 

Midilli ile Bababumu aras.ın -
So Ş., 1 

da karaya oturan syete ~ ııe· ı' 
bin, Bakır şilebindeki kömürle
rin talıliy,esi yo.nn akşama ka-

1 ·dar bitirilmiş olacaktır. Ş hri- 1 
mizdeki alakadarlara. ge1en ma- ı 
liımata göre ılebin salı günü 

1 
yüzdürülmesi ltuvvctle mulıtc -
meldir. 

Taşla başından 
yaraumdı 

Beyoğlunda.,..Kalyoncuda otu -
ra.n Resül oğlu Nebi ile seyyar 
dutçu İbrahim y tdiğeriyle dut 
yeme meselesinin kavgaya tu- 1 

tu~muı:lar, kavga lazışnıış ve 
Jbrahim, Nebiyı taşltı başından 
:ve yüzünden yaralamıştır. 

vapurunda ~..al.wan Rizeli '"Kıı- 1 tarifelerin tatbikiyle belediye 
sını,· .Kası.mpaışeda. Uzunyolda ' teftiş .heyeti 'meşgul olaealctır. 
~5 nnmualı kahvede ntw urken ----,.....-:-:================-.....;..:-_;._...._ 

Suçlu 1bı·ahim yakalanmış, 
yaralının tedavi.si yaptlmıştır. 

kolu kazaen <:ama ~mı:ı r ' 
11

1 SABAHTAN SABHAA 
ğundan, cam kırılmış ve kır!.n 

1 camlar b~i lıaCif çe yarala
dığından teda\i<;i yapılmıştır. 

A~et'tkanın tın bir herekete ~og..; 
ın~alne mini olen diğer it Plo!lld lii:Oı 
Slatltitırıdekl lstlkr.,...zhk .ve ıJıtp9n -
yanın muhtemel tl...acet ..-.. Ne 
m illi emellerldlr. 

Duııun tıarioimıde m.addi bir nok~
da blrlcşlk AmerlkMıın he111.!x ;ukerf 
sahada esa&lı aurette hazır bulu ıım.1-

d-1~1 keyfJygtJdlr. Blrleı k Amet' Ö{a 
ha!I tı.ı:r:ır~a a.kerl hazırlıklarını it
mam etmlyerek A.vNpada P.. 'man aı· 
keri kuvvctlno kU'fl müttefik ordu· 
ların rı:ıaruz kaldıkları nwvaffakiyet· 
alzl : ıti de nazarda tutmaktadır. 

Şüphesiz Amerlkada mühim kara, 
hava ve deniz kuvvetlerinin birer 
nüveai war.alır • .Fakat hail hazırda Av. 
r.upa h~iMleı:lade flit bir tealri mu· 
clb olabilcoek fOlcilde müciahalelorl 

me-...zuu bahis ctNJkSlr. 

Blrlc§.ik Amerik•ıa -oynıy.aoıığı r.~I 
tlmdilik kendi kuvvetini artırmak 

hususunda faaliyete geçer, ve pa&lfik 
...... ı..ı"tte 1'A~kız d-ururken 
lngUtereye ,..._.,e;. ltUıarlle .yardım 

teJ;miftlr. 

Zawn Almaft}'ı9nın batlıc:a ıayesl, 

blrleıil< Aroerilcıutald oflc.\rı ıumuml· 
ycaln kendlel aleyWne tamam ile dön. 
ımeılne ve •ıtel'I INıkımdan hazırlan
m-ııatna imkan- Yern1eden mtittefıklert 
m.aölOb etıoek idi. 

Esasen eski usulde, bir şchfr 
etrafında aiiyieek bir tahkimat 
d:ıiresile vücude getirilen kıı.lc -
Icr, bµgünkü ha va bombartlı-f 

manian karşısında eski ch-ammi- ı 
yetlerini kaybetmişlerdir. Ha.va 
hüeurnlann:ı karşı en müessir 
çare, yine hava kuvvetleridir. 
Sade yerden yapılan ateş ile t.ay
ynrcleri imha etmek:pck.giigtöı·. 

kapalı kalelerin hava kuvvet
leri de.;.mahllod oJacağından .bu 
kalelerin dtipııan :Juı.va taamız
laruıa lı.ınşı miidafaaları -2.Zayıf

,ır. Bu.cihet döŞiniMerek Yagi
not talıkinıatı kale veya kale -
]r r IJl"klind~ yapılmamış. idi. Biri 
düşinte, diğerleri muka;v.emotc 
devam ede k, Ye düpmn eline 
geçen lmsmı t.ckrar mukabil ta
arrnzla istirdad edec~k ısurotte, 
biribiri geriaiııde-müteaddid tah 
kimat gnıplan Şl'JrJiııd·· yapdmış 
idiJ3u. grupJar, her taraflan ve 
arkadan da gelecek taarruzlara 
mukavemet edebileceklerd.i. Fa
kat böyle ters cepheden milda -
faa ancak muvakkat, ge<:ici va
ziyetler icin ehemmiyeti haiz • 
dir. Uzun boylu miidafaa.l>ahis 
mevzuu olamaz; ~ti burnu 
eski kaleler şeklinde, heı· türlil 
mühimmat, erzak, cephane vesa
iresile aylar.ca :.m~a '.\'e 
sebata imkan veren şekilde ya
pılmamıştır. :Maginot tahkimatı 
§arktan, Aiman hududundan 
gelecek clii.şman taarruzlarını 

durdurmak ve bu huSWKla kuv-

ıve yaptığı haksız tecaViizlenlen ~~!!!!!!!!!!!!!"!~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!! 
Bey.fik ıtall bumla FNM(tla bu aayealnl 

elde ~r.~_,...., ... nliz "Ortada 
lng llere eu~n lçin: de 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) toplamaktan kaçınmıyor, on- aerUıua firnd 111-.a-.aatealr.Du· 

\'et noksanını telafi etmek için 
yapılmıştı. Düşmanın başka is
tikametlerden Fransayı .istilası
na mani olamasdl. 

Ne Magiııot tahkimatı ,.e ne 
de ;sair tahkimat ve kaleler had
di ızatında. bir kuvvet değildir • 
ler. Bunlar bulundukları yerler
de müdafaaya karar veren or -
dulara yardım için bireı· sabit 
siper, kalkanchrlar; başka taraf
lara götüriileme%ler ve ba.şka ta
raflarda işe yaııam&dar. Bunu, 
yapanlar "e yaptıra.nla.r da. bili
liyorlardı. Bu rahlrimatııı nok
sanı da. malıinı idi. Ya.ni 1'wiçre 
hududwıdanı.Mont.medyye kadar 
olan Fransız - Alman hududunu 
ve bir kısım LtiksembUrg ve Bel
çika hududunu setrediyordu; 
Fakat oradan Manş denizi kıyı- 1 

1 

onu menetmek i~in Fransa '\'C 

İngiltero..nin \'ey?. ıic:ıı.'.l~ hü
kfımetkrinin lme.nyaya taal'
ruz etnh:ler.i. ıizımdı. Şu halde 
Maginot- tahkimatı mrf Fransa 
ve lngilteı-eyc. ha.zıriıklannı ik
mal için lazım olan bir kaç ayı 
.kazandirmak noktasınran Jay • 
dalı idi. Bunlardan daha ba§ka 
biı·Şey beklenemezdi. Demek olu 
yor- ki Almany;ı.yı teca. vüzlerden 
menetmek, onu.sulha mecbur et
mek için ona taarruz e<lecek kuv 
vetler 1a7.ım idi. Bu t.aamD es
nasında .Maginotun arbk <bek bir 
h i ~ 1ıcti ofamıyacakb. 

l\: ' ·!er ve tahkimat mamu
nıclcri veya grupları onlardan 
istifa.deyi bilen kumandanların 

elinde olursa fayda verirler. Ak
si takdirde eline geçirdiği 'sili
hı kullanmayı bilmiyen bir ço
cuğun kendisini ~aralaması gi
bi ilubefier hazırdır. 

Husu.silo Fransa askeri tari • 
hinde bun.un çok miaalleri Yar
dır. 1805 de Naoleon Tuna ii3e 
rindeki mm kalesine saplanmış 
Avusturyalı general Mak ordu
sunu hiç bu kaJeye uğramadan 
şimalden :\<'e .şarktan dola§arak 
ÇRiımiş jdi; bu kaleye baifa -
nan ;AyUsturya. "Ordusu ise, Na
~Jeonun' Tuna nehrini g~rkeıı 
gösterdiği .ıayıf ve mijpüJ in-
1 rJa kaleden kendini kurtara -

· -.;ıy.aıısız kollatına yandan 

taarruz edeceği yerde kalede 
Fransızları bekıemekle iktifa et-
miş ve-nihayet Fransızların ters 

1 cepheden taarruzları üzerine mu 
kavemet edenıiycrek mağlüb ve 
esir olmuştu. Keza 1870 de Motz 
kalesi yiiEünden tekmil Fransız 
imparatorluk orduları mahv ve 
esir ohnll§lar.dı. Fakat kabahat 
kalelerin, tahkimatm değil, bun
Jarı kullanınağı bilmiycn ku-
mandanların ve orduların idi. 1 

Orduların başında tam mana
silc kumaıidanlar bulunmazda. 
bostan korkululuklar\ bulunur- : 
sah~ zaman bu akıbetler teker- ı 

Tür eder. Milli müdafaa işk?rin-
1 

de ihmal, ordunun gerek malze- · 
mc ve gerek eşhas noktasından, 
materiel ve personel dhetlerden 
müsamahaya uğramış olması lik 
harbde deraJrn.b 'öldürücü tesir
lerini gösterir. Fransada bu gaf
let o kadar derin olmuştur ki 
parlamentosunda bağıranlar bi
le fenalıgın önüne geçememi~ • 
lerdir. Milli müdafaa işlerinde
ki yolsuzluklar, diğer i~lerdeki 

fenalıklara nisbctlc daha öldü
rücü akıbeUer tevlid ederler. 

Mütalıea ve tctkiklcrimize bun 
dan sonraki yazılarda devam e
deceğiz. 

Eski 'l2'ri:~: ··r~ Altın01 
Ordu Kumnnd111ı 
fimekli General 

Ali 11ıs:ı.n S ~~is 

ten sonra bolbol yeyib.J.çebilece- ları -çadırlarda .iskan ediyor, nü- rada da l\mer.UC.11 ::,~ Hertde 

ğimizi yazmıştık. Bu yazımız mayişltr yapıyordu. 'Bunlarm kuvvet ~ etas• ~ gec • 

1 
mck lçi11 süratl~._.ııtıııttfiıtt•yufmak· bir arkadaşımızın itirazına se- bir milleti heyecana, harekete . 1 ~~ 

bcb oldu ve bu bayramların fay- getirmek. topluluğa, inlir.ama 
1 

dasını görmemezlikten geldi- alışbrmak memleketi sevclirmek · 
ğimiz kanaatini uyandırdı. hususundaki faydalarını, işte ı 

Şimdi Kızılay haftası başlı- şu bir senelik eserleriyle gör -
yor. Daha evvel Yeşilay haftası dülc. ~t bizim yaptığımız 
yapılmıştı. Tasarruf haftası, bu mudur? 

Çocuk haf tası ve sıra sıra bay-1 Beş on kişiyi bir çatı altında 
tl'amlar senenin bir çok günleri- toplayıp, yahut üç beş yüz ki
ni dolduruyor ve görWüyor ki şiyi bir gezintiye götürüp onla
bunlar her sene birer ikişer art- ra her sene ayni cümleleri tek
maktadır. Bu sıra sıra, çeşid rar etmek, heyecansız, hare":et- . 
ç,eşid bayramlardan, haftalar- siz nümayiş ve tezahürlerle, bey ! 
dan maksat nedir? Halkı ta- lik nutuklarla esnetmek millete 1 

sarrufa, Kızılaya yardıma, iç- değil, şu üç beş yüz ki.,iye tifo i 
ki içmemeye teşvik mi? Tabii boş vakit geçirtmekten başka 1 

gaye bu .. Fakat bu gaye temin ne işe yanyor? 
edilmeyince, yapılan masraf üç 

Bayramların, seyranlarm s:ı- 1 beş kuruştan ibaret de olsa bu 
yısını çoğaltmak da bunların 

bir israf değil midir? 
kıymetini azaltıyor. Bayranılır, 

BüyWc mıkyasta yapılan te- haftalar, gayri tabii, san'i olu-
zahüı lerin, nümayişlerin, bay- yor. "Hülasa fikrimiz şu: 
ramların, toplanWarın kıyme-
tini iııkfır cbniyor:uz. Almanya Milli bayramlar içiud~ feda 
s.cnelcrdenberi tereyağını ve e- edemiyeı:eklcrimizi ayıraJı:u .. 

tini keserek varını yoğunµ to- Bunlar için azami .feda.kar-

Netle.ede Jtlııtetik Awıeri-ka hayat .. 
ta, 11e11e~i :g_.ek manevi saha· 
.da ferdlerln alııtıkları ve i.ızeriııe da
yandıkları her tOrlll kıymetlerin de· 
~lıtl~I bir :ramanda menfa:ıtlerlni ko-
rumak için- nıua:rnım servet memba
.tarını ııagmen ıhazırhka ı z bulunduk· 
.. M!1t "Anl•mlfl•rdır. 

Bu aebri>dendlr ki g n ıı m lkyasda 
bir ~lAhl-ma. ı.Mıe tevcuul ec.ı;ı -
mittir. Geçen eeaeki b ı.. tçe (3.700) 
mılyonluk bit' açık ile ka?cınm·ş ve 
iin i' mı;zdeki bUt~de de ın :<1sraflar 
("'IOOl'<i) mi~yon 11oJan bulmuıtur. 

H.:ıtti B. Ro;,-eft, ~l'ıc:ı (!i) mil. 
yarlık munnm ,Jtlr allahtanma. planı 
~aha wil.cude getirmek mecblı riye

tlnde kalmıştır. 

Bu suretle lıHNetii< Amer' ka ha· 
zırlıkaız bulul-8ec do...,. ı .,, l e A '1rıı· 

t:ıada M5inl kuvvetle hı sett' eock 
J>ir movk.de bulunamam ft r. O §im
di 1 n9ll,l'reye harb r.ıalz • • t' gön
derirkel'I tel< bil"' notetay ll ı:-:ek

tir. 8!:!2.lt kendi emniy f ve iktı

aaıli kı.ıdretinl xoru.yaiı. imek ve ec
rıe~l b r kuwetln Amer tkaya göz 
dikmesine mini olM>llmcktir. 

Dr. REŞAD SAGAY 

pa, tayyareye harcedcrken bir lığ1 yaparak büt.ün ıncmlaketi -----.======-----'"--
taraftan: d::ı. büyük nümayişle-! harekete, heyecana ~ct:'!'Ccek Başmdan yaralandı 
re milyonlar sarf ediyordu. Al- bir mahiyet verelim. Bu<;a .şiın~ Üsküdarda; Kuzguncuk Mey • 
man milletini bir iki. saat futa dilik. imkan bulamazsak h:ıı b danclk sokağında otumn Fatma
çalı§tırınak için her fedakarlı;ı sonrasına bırakalım ve bir ta- yı, Saka İzzet, saka sopasiyle 
yapan NaZiler, memleketin dört · kım güzel fikirleri, tatlı emelleri başmdan° yaraJa.m:1ftır. Saka lz. 
tarafından gelen milyonlarca yüksek gayeleri esnemekten zet yakalnamış, yaı-alının teda· 
inc;:ını Münihde, Nurembcrgde kurtaralım.. 'rist yapılmıştır. 



7 YEN1 SABAH 

ISiyasi görüşle EN ON HABERLER iç J:\teşi-
İdeoloji I • C b ı·•tt Muharebesi Fransız tayyare erı e e u a-

Ziy Go lp lk n 
' Turan,, şırıwı nc:.retım ti. Bu 
iır, çöyle bır bcvıt ıle bttiyor

du 
"Vata.u, bhyuk ve muebbod bi • 

Of\ Ttirld8&aa; 
"Vaaa. büyük 'e ıniiMbed bir 

tUkedlr: Turuı :,, 

Meselıl Gazne\ ı devleti seıcu:t 
d ' letı, Osmanlı de\ leti deruyoı\ 
Bu de\ letl r birbiri ardınca. p .. 
aalar ' e kahramanlıklarla dolu 

hayatlarını sona erduiyorlar. 
Yalnız ölmeyen, ebediyete 

doğru medent ve insani vazife .. 
lerinde hiç bir varlık fasılası 
çirmeksizin yürüyen bir m· 
daima mevcut oluyor. Bu, 
milletidir. Ona Hiyoııg - Du.J 
.Tokyu, Uygur, Kırgız, J{aza 
v.s. gibi birbirine benzemıy 
bir çok isimler verihni§ o 

---o
rozan: ŞÜKRÜ JJABA.N 

Betbalıt \ 7ersay muahedesinin 
ektiği fes d ve ihtilfi.f tohumla· 

rıkı bombardıman ettiler 'Turan., kelimesi §airin gön· 
liınde ne mi.na. ifade ediyordu! 
Bunun, beöre, aiyui Turancılık.
la hiç bir ali.kası yoktu. O, bil· 
mem kaç kilometıe murabbaın
da maddi bir illke olamazdL 
"Turan., ı, ne Türkiyeye, ne de 
bütün Şark Ttirkler.nin yurd
l:ın olan Türkistana nisbedebi
liriz Onun m~ddilikle bir ili§iğı 

rının tabii bir meyvası gibi sa~- (aaı; tarafı 1 ınctsa.ı;fadıı) na isabetler olmu.~tur. Şiddetiil Diğer bombardıman tayyaı~ 
nıakta hic bir mahzur olmlyıµı etmekte ve şerefini kahramanca bir infilak bütün sernayı aydın- Jeri Bremen'de Fochewulf tay
.bugünkü boğuşınıya alakadarlar müdafaa ettiği icin ona derin latmıştır. Emınerich'd~ büyük yare fabrikasına lıücum etmiş
bir de toptancı devletlerle de- şükranını bildi1.1uekWir. Mar - -depolar hasara uğıatJlmı.ş, Os- ler ve yangın -çıkarmışlardır. 
nıokratik idllftler aral!loda gö- sel . kebirde gem.ilerimizin ve tennoor'da depolardan Kiel ka- Wehzendorf tayyare fı..brikasına 
rüş farkı müsaraası manzarası ba.hriyelilerimizin ku!:'baıu oldtJ- nah nhtu:~larına giden borular ve Sylt adası civarındaki iki 
vermek i tiyoılar. ğ'u g,lcekcıı suikut bütün düıı- patlablmıaur. Hava müdafaa tayyare meydanına da h~cwn 

1kt.ıs2 !li, coğı nfı, siyasi, dini 

1 

yaya Frans:mın söz verdiği za- .bataryalarının kll\ \'etli nıüdafa- edilmiştir. 

ğine göre, Fransız sahil batar -
yalan Vicinity İngiliz torpido -
suna ateş açmışlardır. İngiliz 
gemisi siste kaybolmuştur. 
Tevkifine karar verilen FraM&a 

gazetecileri 
Lon~ra, '6 (a. a.) - Alman 

kontrolü altında bulunan Paris 
radyosuna naz.aran tanınmış 1 
dört ga?.eteci · hakkında tevkif 

yoktur. 

onun binbir safhada 'arlıgı 
f aaliyetidiı·. 

Türklerin anavataw, y ryü
zündeki siklet :merkezini 
değiştirmi"tir; bugün anava 
tan Türkiyedir; ve "Turan., 
siklet merkezi buradadır. Tu 
rau Nhu, burada en gerçek var 
lığını yaşayor ve bütün TUrkl 
ri bu varlığın ateşiyle nurlandı 
nyor. 

arnilier~. ırhi, an'anevi ihtill~- man .ne oluı-,;a ohıuıı onu tuttu· asına mğm n Wilhelmshıwiıı us - Bir İngiliz torpid08Ullil a~ -
laı a. yeni bir t zad ilfn•cmnc bıç ğunu isbat etmit;t-ir. ve doklan üzerine tam isabetler] Cenevre, 6 (a.a.) - D. N. B.

1 

. Şairin bu çok güzel şıiri söy- , 
ı~udiği zanıauın adamlarınca 
anlaştlamadığı gibi bugün de 
anl~lmuı görilnmilyor. İçimiz
de siyasi Turancılığı düştinen • 
l!!r yok değildir; fak at o kada: 
azdırlar ve o kadar az kal
ın k zaı'ltrelindedirler ki genç
lerimiz aı asında biı kıymet ka
zanamadılar ve kazaoamıyacak

de ihtiyac olm:ıdığ1 maalesef Vatan için ölen arlrndaşlaıı- kayded!lmiştir. Hücum bir saat-ı bildiriyor: 
lle c bedihidir. lnsanlan birbirin- mı2.1 hürmetle anaıım. Onle.r ten fazlr. :lurmüştür. Casablancadan haber v rildi-
dcrı a~ ıran \'e yekdiğerine sal- maktul dilşmcktensc muharebe· ------

emri Yerilmiştir. Bunlar, Perti- , 
nax, Madam Geııevieve Tabouis, 
Kerillis ve Emile Burc'dir. Tev- ı 
kif için gösterilen sebeb, yanlış 

1 
haber neşridir. 

clır~ıyc. tnhl'ik eden bunca met- de kahı'amanca ölmc-ği tcttfö e-I Paraşu··tçu·· ıerı·mı·zı·n 
lcr<' yeni bir saik dn.ha koy- derlerdi. Fakat onların bu fa-
nıok cicldeu fuzuli gibi görfinür. i daldi.rlığı boşa gitmiyecektir. Spiker, dört gazetecinin de 1 

son zamanlarda İngiltereye ha
reket ettiklerini ilave etmiştir. 

Turan. bu mııne\'l ülke 'l'lir· 
kUn ruhudunda daima yanan bi 
iç ateştir. Bu atee, bumda alevi 
rini yükseltiyor n biltiin Tür 

Mn·•mıtfıh bu babcfn sırf afaki Bu f~karlık, memleketimizi Edirnede atlayışları 
\'C felzeft baklmda.n ne dii~ünü· bütlin miUPfü~rin göründe, hat-
liit-e~ diişlinftl ·ün eylftl başlan - tR. 1.:cntilınem!P hareke et rneğe 
gıc•rdanberi koınuı ftrtmada hn I ye ut~ oyunWla ahPık olan ve 
taze ihtilaf unsuntna dn yer a- Cburclıill . .Al«-.xa11dr Ye Dudlcy ı 
yırmak 7.anıreti vardır. Filhaki- Pound tarafından mus.:nnıncm J 

k\ rnnsı?. ve tngil.iz d~tet a- bir cinayet İfilt>nh:f;c icbar edilen 

1 
damları harbe tf>..kaddOın edm lngiliz bahriyelilerin gözünde 
senelerde vaki olan mükerrer bile büyütnıü.5t,iir. 

ıf de'ennde her 1110letlft keftdi Amira1 Darlan, Franaaya ta.h
çcrtc••i ieiade istelil" idaN mil edilen mütareke şnıl'larmın 
-şeldini kabul eılelJ(1eaePi •ı a.ğır, fa.kat bayciyct kırıcı ol
hük ·met .._.... ~ ~t - madığını tasdik cttil:\en sonra 1 

lcrlf"! mtınuebetler Ottrlnde hiç bahriye zabitleı·iıu ve efraduıı 
tc ir. h etmtver.ef;-ini s<\yteyib Aimdiki eliın şartlar altında yal 
dırı .. orlardv:t. , Maamafih ts- nız memleketin §ercfinı ve se
pn• \'l\ hsrbinde Jtaıya ile Al· limetini cfü~ünmeğe davet et -
nı nva ~eneral Fıanko; :Pran- mif~tır. 
s 1JE- ln~Jterc ise Madrld ko- ı·ran81z hükiımetinin kanırı 
nı 'i • st ve ana~ hUklımetlni ~e İagiltere 
ilti" m etmekten hali kalm•dı- Londra, 6 (a.a.) - Reuterin 

Edirne, 6 (a.a.) - Paraşüt -
çUJerimizin günlerden beri Tı .. k
yanın muhtelif noktalarındaki 

tezahüratları halk tarafından a
laka ile takib olunmaktadır. Çor 
lu, Lüleburgaz, Babaeskiden 
sonra diln de Baskö}· meyda
nında yapılan paraşüt atlama 
gösterisinde binlerce halk bulun 
muttur. Tayyare ve paraşütçü
lerimi?.in hareketleri başta Tra k 
ya müfettişi umumisi general 
Kazım Dirik olduğu halde mil -
fettişlik erkanı, vali, parti, tay
yare ve Türklruşu müme.s.5illeri 
tarafından da takib edilmiştir. 
Tayyarccilerimiz ve paraşütçü
lerimizin bu uçuşl rından sonra 
duretliler Hasköy, civan halkı 
ile birlikte yemek yemişler ve 
saat 14 c1e Ha<:köyden hareketle 

Edirneye gelmişlerdir. 
Tayyarelerimiz burad.ı ba

zı uçuş gösterilerinde bulwıcıuk
tan sonra Lüleburgaz ve Çorlu 
istikametinde uçuşlarına devam 
eyleıni§lerdir. Bütün bu tezahü· 
rat esoasanda laallamu: tayyare
cileriınizi ve paraşütçUlerımw 
candan tezahürlerle karşılalllış
lardır. 

Genç para~ütçülerimiz arasın
da bir Türk kuının da bulun
ması Trakyalı kadınlarıu iftiha
rına ve sevincine ayn bır vesile 

1 vermiştir. 

Paraşütçü Edibenlıı :,ere ıner 
inmez Y eşilköy kadınlarının boy• 
nuna sanlarak kendisini tebrik 
etmesi bu sevinç ve teheyyUcün 

1 

samimt bir ifadesini t~kil eyle-ı 
miştir. 

Touloa'a iltica eden Fran~u 
Jıarb gemileri 

Cenevre, 6 (a.a.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Fransız gazetelerinin bildiril
diğine göre, Strasbourg sam 
harb zııiıltsı iie ~jes Leyg"ut"B 

sınıfından yediler bin tonluk 5 
kruvuör muhtelif torpido !RMIR· 
ripleri, torpidelar ve denizalbla-

1 
rı perşembe akşamı Toulon lı

manına gelmişlerdir. 

Martinik adası muhasara 
~ 

Londra, 6 (a.a.) - "Reuter,. : 
Reuter'in Londrada öğrendi

ğine göre, gazetelerin yaptığı ba 
zı şayiaların aksine olarak Fran 
saya ait Martinik adası abluka
ya tibi tutulmamıştır. 

Sonu 5 inci Hyfada) 

lardır. 

"Turan,, madddi bir iılke de
ğil, "büyük ve milebbed., mane
vi bir ülkedir. Maddi §eyler bü
yük olsalar da müebbed olamaz
lar. Manevi şeylel', hele ıdeal

lerdir ki ebedıyete kadar var o
lurlar. 

Türkler, bin&erce aııııniaaberi 

mevcud olan, tacıhde çok bü
yük roller oywyan bir mıllet 
tir; f al,at t>u millet, maddi bir 
ülkede•siyasi hır birlik yapma
mıştır. Yeryüzümuı her yer'.ı.ne 

yayılmış, her yerde bir mede
niyet kurmuş ve bir taı'lh ~a

r tnıış. Ştiı>hesız ki kurulan 
devletler, az çot\. ömür surmi!~, 
tarih içind , kıymetlı izler bu a
ka ak sönmii§tur. Onlat'a ta
rihue lıu· ı i bır ad verilıyor: 

leri aydınlatıyor. 
Turan, maddi bır Wke 

m ne\•i bir UlkUdlr. Onu, 
diyete doğru göWrerek, ışı -
her yöne salmak bne dil§Uy 
Bizim iç ateşimiz budur. Biz 
iç ateşle yaşadıkça., kuvve · 
.. rtıyor. Atatürtrümtiy.: "Ne mu 
lu Tilrkilm diyene' , deme 
vazifemizin eşsiz bii)4k&"' 
ve kudsiliğini it.de etmek iste 
mistir. 

Jar f•'rnn ada bnşveldl sosyıılist diplomatik muhabirinin Lon • 
Blum ve 1nglli7. efknıı umumi-I, dradnki resmi ~'ı·ansız mahafi -
ye i 'n ve ·le f1rks.sının bü- lirıden öğre~diğine göre ve son 

tfnn he~· fili~w~n& alımnmalôma~ ~Mran tn- .~~~=~~~=~~==~==~========~=~~=======~=======~=~~~===~ 

Türk, nuliet olarak hiç 
nilmemiştir. Dün yerulmed" 
gibi bugün de, yann da y 
miyecektir. Türklin en bu 
kuvveti, bu iç ateşine inan 
O, son a ırdn sarsılmış 
göründuy de iç ateşinin 
zını kaybetmeden ve onun v 
digi kudretle kendıni yenid 
topladı; kendini, hır siyasi ku 
ret dahı olarak, bütim dünya 
empoze etti. ti ( · in) ın rol idaresine mü-

te\' ccıh bulunuyordu. 

AI ) ·11n büyük z.-ıferı ü-
zeı ine :F'ı ar. tl ki hükümet par
Jüın:mt r' • d mob. ~ik ta~ı 
değ" llıcr • doğrudan doğru)a 
merk z m ka · rna nı l'' k\ ive 
'Cdecck ' r.üfuzunu tarı:·n cdt:
cek tadilatı ana ya a'"ına 
ğa ha ırl, n ' r. 

Rum nl Hu ' lZ~ ik 'e hu
cumund ı oıu t s. raha ten fa
şi t ve naz t bir idareye inkı -
lab edivcrdı. Askeri zaferlerin 

a ı o kadaı gözleri 
o galebe~ i kaza

nan mill ti . u ul ve idare.si her
i, c faikiyetın yegi.ne amili 
zannediler k o sistemi taklid e
denler çoğalmaga ba.qlar. De
mo -:ratik c parlimanter idare
nin az çok A vruıla<l halta As
~ da bıle tatbik ~eri b ılm mı 

b 1 1 ıı ınd übhe iz ln-
gıhz imp r t ı luğunun ha.ş rıet 
ve az mc i çok ıuüess:r funil ol
mustur. 

giltere ile Fransa aı asında siya
si münasebatın inkıum ugı adı

i;;'ln, dair Londra hükfunetiniıı 

vaziyetinde hiçbir değişiklik 
yoktur. Fransa scf reti bu hu
su a hiçbir talimat almamış ve 
re.;ınen haber dar edilmemiştir. 
Bununla beraber muhaberede 
mevcut tehirler dolayısıyle tali
mat gecikmiş de olabılir. 

Simali İsko~-,ada düsüriifen 
tayyareler 

Londra, 6 (a.a.) - lngiliz ha
va nc7.areti, öğleden sonra İs -
koçyanın simali şaı kı sahilini 
geçen düsmnn tayyaresinin, de
ni~ üstünde İngiliz lıurb tay -
yareleri tarafından d~ürüldü
gilııii bildirmektedir. 

Ki~le hücum na ti ) aıı ldı ? 
Loııdı a, 6 (A.A.) - Hava 

BuluUu bir havada İngiliz 
bombardıman tayyaseleri tayya
re dafi toplarının · li ateşi
ne nğmen Kıel sabih dokurıa 
hücumlaı ctmi!llerJir. Ham -
bour 'lJ. d kl. a atı~ n bombı.
lar p ilamı ve p trol depoları. 

bıle ı zı n 

Fakat ti vleUer arasındaki 
nıUnazaalaruı ideolojik bir ma
hiyet alma ı, çok iyi neticeler 

1 

verecek mahiyette bir unsur de
ğildir. Faraza bir buçuk asıı cv
\ Cl Nııpolyon, Fransız büyük 
ıl tilıllinlıı fikirl".lııi ordul 11111 

gc~i eliği h niJ:ı Avrupa üll e
le ıııdc tatb,J etti. cr~k. Pru ya

d.• Avıwtur) d , 1l31y. u rn 1:~7. d:ıhn {'. .. kı zam nlarcl r -
hntlA l~usyada zadekiıı köyhi k r :ık isl~miyct n"'!uri:-tiyanlıl. 
işçı ve esrı..u ılc tnC§rtı hüküm - ihtı afl:m, EhHs~lilı n uharc:br
darl ~ nrazında bin iUrlti ihtı- ı ri u tr! ı d ı unır. Hatta hi
l14f 'c niza tohumları ekerek bu rı tıJ .. nlık , e i l·•mlık kinde til
mcmlekcU 1 i lıep Frawnz tim- ı ~ n mczhcb ihtilafları da arul 
sa.line benztlnıck i::1tcrncklc Lü-

• 1 •• ~ • • din ihlilaflr~mdan d ha az kan-
tun hUAl!m1.<ar \ C ffiC!n[et\ellcı ı:ı )J olmamı t..ır s; ... 1 t" S' ·1·1 

ı h
. . , , . . .. . ·~"r ~. unnı ı t, 

a ey ı.ıc b • •c.crwa muı..w ol- ~ı'ilik, Rafiulik ,.0 : c ,,. b.' 
, :w • •• • • ~ J .... 

muş v~ ı.;Jnuan ucuoil...t' goni.1- ııroloel nlık. kahcıı! m. kıtc-
mi~'t:ll bır L ~ı,4.""llfl çıkmıştı. lİllt~n ılah .. B.:

0 
.. n dı.; coı~ tor

İllif kı m•: <ld~ :re c:ı:ı. :r: i.ıte- kurur ki bu ıninrda b.riİ1 tekı:?r-
ıerri ll.''1> :-nih pol.~H.aları 1>H rl?r etmek üzeredir. Muayycm iki 
züıni)'t't•n m:ıh ... u;u iJi. 1 v~ya iıç w viet h~nbctmcktcdi .. 

191S Mlf.,rfoJcn soııra Kfo· Menfı:ı~tleri korumak i in bo :uş 
maııno rla nyni h::t.ayı tamarr.cn mu!tU.dır. Bu ddal es.ıscn 
~rar C'J .. ek fü,~cvik fü.is) a- cUrc.ıftr. B:r de buna iki z.ıd 2ih
ya karı: keü<li la:t.riace bir eh- ruy~. iki alam, iki fikir, füi o~n
kcn]j t.4..1 b.ı ır ... ;;. i:..1cm~U. Bı. ya telikki .... i carpışma~ı h.ı.h'!! 
tcHn mcl*i B .. ll1k d~\·let:e:i, sok-ı:~al., nı::i.n. amayı nilı:-:.ycti 
tnli!>telıe..ı Ln:1;a.t ... n, Çc-k, I.u- gi1ı U::.ın:yen bir vadiye EO~' ·ıak 
nu.ul.-ı t..'\4;Jdyle ı;:lya Türk;ye ~~·k olur. Böyle bir cıknu.za, 
ol<!caktı. F:kir cerc)aııtarı gıb~ ne k:ıJa::- sa.ptim112Sa o kadar iyi 
mano~ata karıtı kouui~cak, olur. ~'aht akıl ,.e mantığın 
bövle matWi bir tel ihtiy:Lr ol- lbütasa gakbe edcrcğin<len e
ır.~1Jın:ı raj;men Frnns•& t~\'t·; r.ıin oiunabilir mi? 

Hırvatistande yaŞ1yan 

Almanlar Yugoslav hUk0-
:::!9tine müracaat ettiler 

-.111:-

Belg-rad, 5 (HwmsiJ . - Hır

·rntistam ınens Pol namı"'-ı ida· 
re etmekte olan Ban, dok~or Su
başiç Hırvatistandaki Alman 
protestanlarınm piskoposu ve 
Yugosla\• ityan meclisi azasın
dan doktor Pora il Alman milli 
ekalliyeti lideri Altg jiri ka-
bul etmi. tir 1 

Bunlar, Yugosla' lıükume
t":ıe bir ariza vermi lcrdir. Al
man ekalliyetine maarif ve kül
tür S3hai:mda scrbeati verilmesi
le bazı idari tedbirlerin kaldırıl
masını istemişlerdir. Yugoslav 
hükUnıcti bu arizayı tcdkik et
mektedir. 

Yugoslav idaresinde bazı 
rslahat yapılacak 

Bclgr. J, 6 (Hu uısiJ - Kr:ı.I 

n ıbi Pı '"" Pol ~lo\ cny~d P.ir
d daki yazlık malikanc,.,indedir. 
Ba./\ "l-'l l ' ·tkovi'> tayyare ile 
Prens Pol ın yanınn gitti. Hü
kumetın h. tırladtğı \'C Yugos-
1 de lctinın siyasi, iktısadi 
V(': içtimai bazı ıslaha.tına aicl o
l:ın projeleri başvcliil JH ense 
arzc le ..... ktir. 

Bu p OJelcı in bugünlerde 
n-<.ır...,odccct>'ı \e kabinede yeni 
bazı tl .... i i ı ı olac gı ö,:, leu 
mektedir. 

., BESARABYADAN J..a an 
b,r~ok Bul;;nr mut acirlcrı Ru -
man} a,lan I!usçuga gelmişler -
dir. Z r.gin olan bu Bulge.rlar 
no:§eviı;: ıtlareıilnden ka tıkla
rım Gi.iylt mi.şlcrdir. 

• BULGARLAR m.-.mlekcti
mi~ lıicı et etmek isti yen Bul -
gar tı.b:i:r~tindcki Türklere pa
E'...:poı l ve• memektedir. Bulga -
rlıttaa<la askeri h:ızıriılclar dola
} ısile bu tedbire müracaat edil
mij iae de sıyasi vaziyetin ger
ginliği zayıflam&Sl ür.erine mu
hacirlerin ycnidoo. gelmiye baş

liyacağl umuluyor. 

Rumanyada yeni kabine-ı 
nin siyaseti ne olacak?~ 

Bükreş 6 (Hususi Muhabıri- sad nazın l..eoıı liberal, sıhhiye 
mizden) - Demir muhafızlarla nazın Gomoü demır muhafız. 
eski başvekil müfrit sağcı G<>- Nafia nazın Makovey ile ad
ga • Kuza taraf darları yeni Ru- liye nazın Gruya hiç bir partiye 
men kabinesini teşkil ettiler. gırmeıniş mütehassıs şahsiyet -

Yeni kabinenin teşkili işt Cı- lerdir. 
gurtuya havale edildikten Sı.>nu Ekalliyetler ııazıı ı Hans Oto
Kral Karol Rumen mılli ıtt-.i rot Rumanyada Alman ekalli
partisı Saranistler lıderi Yuhyu ~eti lideridıı·. 
Manyü ile liberaller lıderi Kos- Yeni kabineye lıberal \'e nas
tantin Bratiyanu ile de istisare- yonal çiftçi nazırlarından müte
de bulundu. Bu iki liderin kabı- şekkil eski kabine azalarından 
neye girmemesi milli Rumen hiç kimse alınmamıştır. 1 
menfaatleri icabatındandır. Çün Yeni hariciye nazın Manıu -
kü, liberal ve demokrasi pren- lesku kral Karolun şahsi dos
siblerine bağlı kalan bu ıki meş- tudur. Kral Karol Parisde ika -
bur ve nüfuzlu lideruı kabmeye met ederken dostlaşmı lard1r. 
girmeleri totaliter devletlPr ta- Bükreşteki şose ve köprüler yük 
rafından ıyi karşılamnıya.c.ıgı sek mektebi profesör !erinden O· 

kendileıi tarafından krııia ana- lan Maniulesku demir mulıafız
tılınış 'e kabine~ gırmt:~l ı lara ideal itibarile yakınlık gos
dahi memleketin bu buhnnlı termckle idi. 
günlcrind hük~ıet ve krala Kabineye giren diger nazıı-Iar, 
yaı dımdan geri a3nnı) acakl rı- askerlerle mütehassu~ıar hari<' 
nı bildirmi'ilerdir. Bunun iızerı- olarak mlıfı it yahudi düşmaııı
ne yeni kabine müfrıt sag .ı ıv· dıı. 
g.ı tamftaı larile demır nuha- Ekalliyetler meselesine iyi vü
fızlar tarafından te kil edıln ıs- kuf u olan ve mutedil hır iyasi 
tir. salısiyet olarak tanınan Oto 

Kral Karo!, JorJ Bı aty no ilt: Rot'un kabineye alınması ile hir 

Bulgar mekteblerinda 
ltalyanca macburl 

öGretilecek 
-~11«-

Sofya 6 (Husu i) - İtalya 
ve Bulgar hukümetleıı arasın

da geçen s ·ne imzalanan kültüı 
anlaşma ı mucıbincc Bulgar or

Ycryuzııni.in bugiiııkü ka 
ı>ıklığı ıçin<le, iç ate ine day 
rak bütün kudretiyle çal 
hi hır iırkuntu~e. hıç bir k 
kuya k ıpılm dan ku"' etinı a 
tıran Turkiye Türkleı ı, Tu 
nın müınessılidirler Bız b 
bihyoruz: bu bilgimiz bize 
rur degıl, ~:tlhşma ve b 
k d tı 'erıyor. 

Kortiklemeğe hacet 
d n o atPŞ, kendi kendine 
le. erek yanıyor ve kendine 
kunmak i teveceklerı yakm 
hazır bul nuyor. 

Kaam 
ta mcktcblcrın 1 !talya nC' nıec -. ---
huri olmtul a.kt.ıı ızmirde yakalan 

Sofyndakı !tnlyan en t" u Li, 

gazetelerde neşrettığı bir teb - şübheli adamla 
lıg le bu mecb ırı) eti h tırlat -
m kta ve ltalvanca öğrenecek 
Bulgar gençicrınln ltalyaya 
gönMrilt>n-k meccnnen yük&.:'k 
blhsit görehilec.-klerinı bildir -
mektedir t nlnn ar A ru -

Balkanlardan küçük 
haberler 

general Antonesko, ve profe. ör kere daha anlaşılmış olu) r ki. • monu ' li ı • 
Kuzanın oğlu George Kuzayı da Rumanya hiricl siyaseti Avru- nı amonu \aliliğine Diya 
kabineye girmeye davet · mif. pada \Uku bulan değişikliklere ile v tot litRr e\letforın yar_ kıı valisı Dr. Mıtlıad, Diyn 
ise de bu zevat ağır mcsuliyet u~acak bir kalıba girmek üzere- dm ve müza 1 reti le tahakkuiıt kı aliliğine Yozgad vniisi 
altına girmekten korktuklarını dir. ettimıeğe karar rernıi ortin ~ dutj hın tayinleri tasdike 
bildirerek teklifi kabul etmemis- Hiç şüphesizdir ki, Rwuan - mektedirler. ran etmisti . 

tir. yanın yeni harici siyaseti ltalya Sovyetter harb" 9 k . Yekllet emrine alm 
Başvekil ve nazırlar evvelce ve Almanya siyasetine yakın - • 1Y Omı-

şu partilere mensuh idıler: Bas- !aşacaktır. Besa.rabya ile Buko- serı Besar2byada kaymakam 
vekil Ku?.a Cigurtu tarafdarı. \inanın Rumen de\'letinin elin- Bültreı>, 6 II u i) _ Rus Ank:ıra G (Husu i Muhr. 
mesai nazın Kuza - Stan Gites- den alınması Rumanya umumi orcıu ... rı b ışku ua ıdanl Be- d n) - Sa,· at kaymakamı 

b . . zi, görülen lüzum liz~rine ku _ Gogo taraf darı, lıariciye na- efkannda derin bir aksülamel sara yaya yenı kU\'Vctlcr gon-
1 

t . 
1 zırı Maniulesku - demir muha - doğunnustur. İııgilterenin garan dermekte devam ediyor. Harbi- e cmrınc a ınmııbr. 

fız, mezhebler ve güzel sana.Uer tisindeıı Rwnen hükOmetinin ye komiseri mareşal Tima ı>nko Sovyel elçiai Moakov 
nazın Horia Sima demir muha- istinkif etmesi de bwıdan ileri tayyare ile ve maiyetinde bir gidfyor 
fız lideri, propaganda nazırı gelmektedir. çok teknisiy_;nler ve mıihendi.c;- Ankara, 6 (Husus! '.Mub 
Kraynik demir muhafız. maarif Başvekil Cigurtu tam manasi- ler bulundugıı lta.ld Bcaarab mizden) _ Sovy t R 
nazın Karakost demir muha - le bir Alınan dostudur. Hariciye yaya gitmişlerdir. Ruslar Besa- An:kacadaki TW-k~ us{. 
fız, mühimmatı harbiye nazırı nazın 1.laniulesku da Alman dos ~-abyada yeni bul istihkamlar buı;ünlerde mezun:M ~ 
Priboyanu demir muhafız, ilrtı.- tu olarak tanınml§tır. ıDfUUl& bqlamllbl'. g"ide"e.ğ\ :ınlaqılm~l-• .. ..ı~: 
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Son Alman zaf rı 
mağl" biyetioin 
l d ~· 

onun ı in ı ·:,o 
:Oi.ar:ı ; i c-ık rma n kJ.bya-

nımı clinliyor-Ou. K:ıdı_pın aôylcdiğjnin 
doğru olduğ' ... nu i i <!en tnsdık cdi -
yordu. 'Miralaymı§, evi de varmış. 
Dilarayı beğenmiş de onun için isti
yormuş .... ,, 

Burdq. kimse Dilarayı isrtemiyordı • 
Gitsin di:,c g3ZUniln içine ba~yorJar-
dı. B-Jnu I b a'ber hUrriy tini d 

.. . 

, 

u 
ır n iZ 

• er 

vaziyeti 

Ş hı u i?.Q<: 9 - 10 .kırXilncı 
v ı vazıyet uzerine nııwkul va
zıycle dü m" lcr ve Zira.ıt Ve

- kweli ıl Tic r t Vekal,..t.ine ınlı
, bulwunuşla.ı dır. 

7 'rn.ı -·· 1l40 

ara hisara No. 88 

KEL A 
a ır en SON 

r tığı 
Aroc 'bılı genç por muh r

ıı i, Yu f n k r ına geç i. 
Güre:;ı bıJdıgı Jmcl r davrnnn -
ı. k t"ahm yapmnğn barjladı. 

Yusuf, Amerikalı muharririn 
Jmı ~ısında <>lele v rerek bir iki 
oyn ı;;tık n c.onra el en~yi vur
du. Zavallı muhnı rir, en esme 
inen bnlyo7. gibi el de u~arnk 

odanın öbür tatafmn dU5tn 
Ame ıkalı oJdugu yerden k l

kamıyol'.du. Boynu yerinden oy
nannfjb. Halbuki, Yusuf, <'Ok 

ve hafif do1mnmuAtu. 
Muhanir, babayıgiJtiğe ve, 

sponculuğn halPJ getirmemek 
i<'in oldngu )eTden hu dnha" bir 
halde kalkabildi. 

Erm ni t 1 iiman Anı~kah -
nın ha.ime ~ ımı~tl. O, 'türltlet ı 1 

ne olduğunu bılıyor<lu. Bu . <.' -

t b'c muharrire .. nnlfll'ı "~Jcd'. 

C3<?-r - - ~akın, ikinci bil· oyunu ta-
rif<.\ kalkmayınız. 
Ameı ikalıların 

m:ılfım .. d:ı1ma tccıiibelcr pe -
şinde ko~ rlar. . onrn. serde 
gazc-tecılik ele v:ır. 0 bir gHn ga
zetesinde- Koca YusulJa b;zznt 
h tt ,q, rnk o~ unları kendısinc 

t r'f ettiğini ):ızmalr \C tcfn
M rde b ılunm k hırsı ar. 

Anıcı 'kalı, F.ırm r. İ) c c · b 
enni~ti · 
-- So al m .. l'C <'ıkar? 

- Ne <'ı~r ğını görmc<lint'4 
'? mı.,. 

- z;yanı yok .. ogrenmis oJ ı
) Ol'U2'. 

- Bu fo.riftm bir E'~ u;p "· 
nebiJdiniz mi? 

- Eh! .. Biraz. 
H~Jbuki. muharrir bır !'!("Y ög

ı enememi. ti. Yalın , ensesine 
inen cJ ile bu işin oldµğuna k~
hi olnıuRtu. Asıl i§iıı inceliği a
s nk degi"'tirirkl.'n olacaktı. 

Ermeni, muhanıı in aı zucıılc 
smına oyununu o cltı. Vumıf 

c"vab ve dı : ı 

- Ona sanıı tl ı ı .. 
Fakat, tnlbikine :\'ana m ~ 

h. Sıı·aAıle bit Juı~ ııal aaluı l"Ot' 

tluktan sonra, Yu ufun hnyntı
na H~ n l1 cal tıgına d 
aller sormağ'a b. ~1.lllı. 

Muharnr soruyoıdu: 
- Tllrki~ c lin ncre~in le \loğ-

<lunµz? 
- Dclıorm. 1ua .. 
- Aııtrenörünli2 kimdiı ': 
- Kd İsmail ... 
- Ne ycrsinız ~ .. 
- Ne olursa!. 
- ~n ziyade SC\i ıp yedıgmız. 

rr ng yiız on ok.1;a ai,rı1l -
ğında, b.r metre 1.loksau boydn 
ad le ·, fe kal2~e :evık, mahır 

bn }Jefil'" anru. 
ı.ı an JorJ .Rol.nt.l,J\. 

ı.. dwı~a Ame ilmn n~ 

bl l gu • runpıyon ı ohuuıth 

F . ngo1.,, Roberden daha Ü" 
tıı ı '• ıl lha maruf ve rteVJmh hır 

lıt •. n lı . Bıı Ameıika.u i)a• 
z t ?l'u l>Qlt11<1an evvel F:rau-

§U ~ ,ı l't ttı. 

\I..ıh .. rrır, F :ı.ngoç.a ~u~ 

tu: 
- Tth 1 }lC'a " snı~ı göY'dfJn 

n ·,; 

- )!'"og ııi, süt, el. hamur ıı;;i., m 
- ı"'a~ıl idman yapar. mız'?. ' n.obtıat.: ~~ıl 

0 
gilic'd de 

- Güı"CS.. n i eyre- gıtuu .. i:rıı •.. 
- Giılle sapmaz mısınız?. Hayır .. 
Yusuf. Avrupadn., Amerikada 'J.'uhaf ~)' .. Jlf"ln <..ol! "'• -

c nebi } hlirnnlarııı gülle ~ ,ıp- rıb,. 

tıki ı .m gö1 u~ciii irin biliyoı du. - ı-Iıı ı;.mb dt-gu.. huaı.t • 
ı.;c .._,b \" • Ji: cok yerinde bır haı'<'kt t • 

- A be-, gülle ile itlman olur - Zann unıyoruw .rl ~ı.11 -

mu be?,, m :ı • lond:m 0 orn1ck ~u.(' : .ll-
~ul rı ·r, bu kadarı }uüi gör s.-ı.bakaruz hakkıntl: hır ftkH , 1-

miı tü. Ga tcl<.'r, Yuaufur. re - zu ı ıu oln mt'Ylh., 
siınleı ini yAayış tarzım, id - Bilakl&. 
man u ullecfoi, oyun!aırnı bilir, - Delllck, hasmınııı hw;. ı:ı ı, 
bilmez neşrediyorlardı. ~. 

Yusuf. Robcı den oma .Arni!'- - Hayır hıç .. 
rıknnın son serbcnt giireş 58J l - - Ream ıu de gMmni n 
piyonu olan ve o va.kit birinci mı . 

udw : derecede gürc3 ilerden bulun n B:..yu . 
Ft anga<: ile güre ccekti. 

... ' ··~ -··. . '. -, ... :'\. .· . " 

Ol· 1 . 

----.--18----
m. dıgı irın 'e.. ge<;:hımek, birisi ta- 'er ... Öyle ey oh r n u hiç?,. Bl rası 
ı ::ıfmdan bakılmak ıhtiyacile Ş<!rıf :t<ocaıun evıdır. Kol y kolay gidemez 
D varmak zarı retinde kaln ıı:ıtJ ın... ..._ abret bak hm . Elbet alıc;a-

z ı r t in'33.na neler yaptınr, ah! (' ksın .. adamla iyi gc inme c bak .... 
F t kanlık yazifesinin ne oldu- Eger oou da darıltırsan som. fiOkak 

~ r u nimdi anlıyordu. Dılahı imdi- tı knJı(Sln, knnsmam: , 
) !r d r cocı.ık gıbi idi. Vakayii, an- Diy n, ıhat y lılc öz ~"'='., ' rdi. 
c~k \Uku bulduğu dakikada görür - ınAra Kfı.h)anunı1 bu sozlcri i.i-
d ·, d lıa CV\ elden his ve ta avvur e- ?NJn su tu, sesini çık mıadı. 

ıktid rı yoktu.... Ortalık kararırk •1, Şerif Bey evi-
Aı ~ badun inıp de Şerif bey.ın evine 11e geldi. Oda.ya gırdi. Ve .. Dilünı ile 

gırt: ~irmez, vücudtinü bir iirpeı me ht'~an aud~m konu~~a bJUJla.dı. 
aldı, <;~fpıı çıkarmadan, usulcacık Şerif bey eUi yaşlarında bir adam-
Kııhyamma: c11. Hemen DilAranın ya~ın bu- mis-

- ~uzum l\iıhyaıurı .... Ben bura- li Orta halli bir muhitten yeti ruiş 
dan hoşlan:.ıa ım ... Gelch~~ime pı .ıma- ve kimsenin yardımı Qlmadan y,\Ucsel-
nım ... Bcnı • ı i gQhir!.. mi ti. 'r biyeli ve temı vüre Jı bir 

Dıye ynlvam ağa b. ~ıa ı. adap' bcl}.ıiyordu, mma D r l\J 
Kil!ıy.;\nım da bunun üzcı 'lE kQCaŞını sevmedi. 

Arnnn kız, ~ıı lırdınsa abcr 1 rı gaıib taretJ ~('rif Bt'Y de 'fli· 

hll'. yı gorünce sukutu hayale uğra -
d1: Yakacıkta gôrdüğü kadın sanki 
bu kadın değildi... 

D!laranın ruhen ~ ktiği i konceler 
<mu değiştirmişti. O, gül yaprağına 
benzıyen yan~ğı oolmµjjtu, ailıya ağ
lıya göıkrinin feri gitmi§ti. ŞUnd.i 
karı:ı.dı dUşUk, basta bir ku n benzi -
yordu. Fakat, Şerif bey, Müslüman 
adanıdı ve merhametli id=. Karısının 
btiyUk bir fclitket geçirdiğini ıanJa.dı 
ve i jn<Jen acıdı. 

Nıhayet, Şerif Be) in y tnli odası
na, k rı ı ol~ralt girecehri an geldi. 
Bu an D.il:iro i~in, ne kadar ızurnb 
verici idi... 

Bu ıztırabını ~lli etmek istemi -
yordu, belli etmemesi ıazımuı. Bil' 
uralık, kendini zaptcdcmiyece;:;;ri
ni hıs ederok soyunmak bahanesi~ 

od dan dışarı <;ıkt.ı. 

Asıl !Jimdj yüklt'.ll'liği vaillenin ne 
kadar, ağır olduğ\U}u anlıyordu: Gön-
1 i mhu. canı hfıl! R~ 16i ... 

Sen ic,::er.i 0 i me2t'.ltJ) 

ya cal;rınrın. ! 
Kahynmm, hu sözleri mutcax•b ya

tak odruıtnu do~ bır iki • ın ttı. 

- Aman Kuh:)a.mm .. :ılnn c~~r
ma ... Gelmesin ... 

- Öyle ise i~crı gırroelt:iln . 
- Aman Yarabbi! Hı ıatemedi -

ğim bir adama kanblc ctmdr •. Neml 
yap:ıcağım bW2u.. 

• - Başkasını mı ıstıyunhuı ? .. 
- Hayır, benı rahat bn aknydı~r . 

İstediğim bu ıdı. 
Şerif bpy dıim'da söyilet.'ll ~yıeri 

anlaşılır şekilde ıs.itınayorclu. i'ünt, 
mil.kile111Cnin gayı i tAbii 'JelAWo- u .. 

:ıın.Glgıru anııyordu. rs-a. nr) 



1 
~ .. -- ı .. ,,.....) 

:4faıstgli'~ abandan 
başk Batmy1i bombaPdlman etı
.uıek üzere Fransız t;Lyyateleri· 
ııin Türkiye ~prakları iiF.el:ia • 
~-•i icıioıımüHMe ve
rilmesı hakkında Hariciye V-e
kıli Saraçöğlu ve arkad lariyle 
hiç goı:iişmediğinı, S CJlllu· 
nun daJıic;bir Y.akib ~.bit.ee
ye .mınrafakaı .. tıtmMi uiıılıılia 
dPJdcteıtir. 

8efir:)le"lli&lının.: ,mek.-unu 
vek:ı.yü gizlemeği istihdaf eıien 
jpdllai ar .llMeket ıGJilıiunu 
müşaMde etmek l&mmdn". IJier 
MUliglf'BakU veBa.tumua bom 
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1 Bl•r haftalık 1 Trenlerde lntizamaızhk raduo programı Edime, {Hwıusl) - Avrupa tren-
~ Jeri arasıMa seJ'l'{lseler intizanısulı-.. __________ _ ____________________________ _. ğı yine ba~gôsterdi. Karaağaçtan Av ............. : 

1141 111. 112 Kc/a. 120 KW 
T. A. P. 11.7 m. 1466 Kc/., 20 KW 
T. A. Q. 1L74 1n. 11111 Kc/a. IO KW 

7/7/19'0 PAZ&R 
a.ao Program ve memleket saat 

~ 
U5 llWıik: Uvertürler (Pi.) 
1..00 Ajans haberleri. 
1.10 Ev kadını - Yemek ıutesi. 
l.20/UO Müzik: Marşlar (Pl.) 

12.JO Program ve memleket saat 

lllJ8l1. 
lJ.35 MQzi.k: OJ'un havaları ve halk 
tlrküleri. 

U.50 AJaııs haberleri. 
IJ.85Milzik. 
Çalanlar: Rueen K m, Şeri! İçli, 

ltefik Fersan. 
Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 
13.25/14 30 MiWk· Radyo orkes -

traa (Viyolonist Necıb Aşkın idare
mlııllle.) 

11.GO Program ve memleket saat 
Qarl. 

11.00 M:Ü7.lk' 0pcra Aryaları (PI.) 
18.21 M:Dzik Solistler (Pl.) 
11.45 MOzik: Radyo caz orkestrası 

(lbrablm Oqur idaresinde) 
Soprano Bednye TUz'un iştlrakile. 
11.30 Mi\iZik: Okuyan - Melek Tok.,._ 
11.45 Memleket saat uyan, ve ajans 

lıüerleri. 
21.00 Müzik· MU§krek ve 9010 pr

lllan. 
Olmyanlar: Necmi Rw.ı Alwik.an, 

I s'wt Ozdeme., Sadı HOfMB, .Ye. 
... TGqez. 

-... xme..,,a. 
SiM lılDDk; Halk oyun ba-..Jan. 
D.11 JIBDk: Ok11,1an: Sadl Bcıeıtes. 
~JIOz.ik: lzahlı bir opera 

(r...t411*'Ml) 
Jl.ll lleaiMht •at ay:m ve ajans ......... 
... ~ .,.. ..rviai. 
... llQziJc Cazband (PL) 
~ Ylll'IDki puıo- ve 

.... 111 

11'7/1M9 PAZA.BTESl 
,,. PNrpem. ve memleket _, 

..-s. 
U1 -.alı: :awt müzii.i (Pi.) 

- Ajue baberleri. 
&11• bdJnı - Yamek liaW. 
&llll.IO JllOzik: Greta Kelisin ......... 
D.JO Pntraal ve memleket aat ..... 
:ti.il llWJl: Şarkılar. 
~ .. tar. l'aldre Fftllln, Vec:IM, 

Olliılll& --.. 
-...,..: ımaıenen Senar, 
JUi AJms ı.aberleri. 
.. llWk: 'J'OriLiller. 
-.,,...: -...rnen Senar. 
Jl.Jl/14 Jfizik: Film musikial 

Cfl.) 
il.Ol Prcıcram ve memlek.t .. ı ..... 
ı&9 lltiıııllc Oda müzili (Pi.) 
ıt.11 11aı11k: ~ Caz orbsln

• ~ Mm ._.. idaresinde) 
&llllüdk. 
c-..a.r. CevcW Caila. J'abrt Xo

.... - Ga., Rmndi Toa,. 
... ,.. ..... .....,. Clıllar. l!ld7e 

w., .. 
-.. 11..wr.t..- a1an ft ldMl8 

, ....... i. 
.. Jlll6k: 1'11911 ı..,.ü. ............ 
... Jllııdk: DiDle7ici dileldsri. 
IUI x.....,. (Radyo sa...t•i). 
IU5 ilmik: llaQo orkm&rul (Şef: 

....... Alnar) 
D.Jt x.nWret saat ayan, Aj9ııs 

...__ .. Draat, F.ham - TabYil&t, 
1 t~o - Naat bonuı (~L) 

ILG lıllDk: CubaDd (PL) 
23.21/IUO Yarınki ı>rosram 'ft 

- 1 1/1/19'0 BALI 
,.. PlroCnm Ye 9ellllıeket IUt ..,. 
uı lltbilL: Neteli musiki (Pl.) 
.... Ajans haberleri. 
1.11 'SY bdmı - Yemek Iiatesl. 
1..20/LH lltbik: Akordeon orkes-

hll (Pl.) 
12.M PINIClmn ve memleket saat .,..... 
JUS l(Ozik: lluhtellf prlular 

12.50 Ajans haberleri.. 
13.05 Milıık: Muhtellf prkılar. 

(Pl.) 
13.20/14.00 Mlizik: Kan,pk prog

ram (Pl.) 
18 00 Program '\'e memleket saat 

ayarı. 

18.05 Muzik: Cazband (PL) 
18.30 Çocuk saati. 
19 00 Muzlk: Çocuklar için (Pl.) 
19.15 Müzik: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayan ve ajana 

haberlerı. 

20 00 Konuşma (Çiftçinin saati) 
20.15 Müzik (Çiftçinin saati). 
20.30 Mli.zik: Körlezden sesler. 
Ankara ı adyosu kiline ses ve saz 

heyetı. 

idare eden: Me ud Cemn. 
21.15 Konusnıa. 
21.30 Konuşma (Rad70 gazetesi) 
21 45 Muzık: Radyo salon orkcs -

trası (Vlyolcnlst Necib Afkıo ida
rCS:nde). 

22.30 Memleket ıaat ayarı. ajans 
lıaberlen; Ziraat, Esham • Tah\•lliıt, 

Kambiyo - Nukut Bonaa (Fiyat.) 
22.45 Müz.lk· Radyo salon cırkestr::ı

sı progr.ınunm devamı. 

23 00 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki ııroeram 

laıpnnış . 

10 '7 JMO ÇA.R§AMBA 
7 .30 Program ve memleket saat 

ayan. 
7.35 Muz.ik: ChubertteD V~on

;vonlar - cAlabalık>, ve Teleman 
Triosu •Talelmuaik.>. 

8.00 Ajruıs haberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek listeıııi. 
8.20/8.30 Milzik: Rucli Valle'nfn f 

pllklan. 
12.30 Program ~ m_,ıeket satı.t 

ayarı. • 
12.35 'Müzik: Müllerek prkı ve 

8emaller . 
Çaıanlu: Fablre Fenan. Vecihe, 

Refik Forsan. 
Okuy,ntar: Muzali.et' Dkar, N«mi 

Rıza Ah.ısk.an, 5edi HCJIM9. 
lUO Nana ~ berlm.. 
13.05 Müzik: Halk tGrkil1aL 
Jl.J0/14.ıOO Müzik :a.d7o alına cır-

keııtrası (Viyolonist Nece ~n 
idaresinde.) 

18.00 Prot,"l'alll ve m-nlelıet 11aat 
ayarı. 

18 06 MiWk: CazbeJ:ıd (PL) 
18.40 Müı;ik: Fasıl heyeti. 
19.16 Konuşma (Dıt- po111.lka bidl-

8eler1) 
ıuo MUzik: 
Oala•laft Cevdet Clllla, l'Uri Ko

pua. Hasan Gür. 
OkuyMI: Melek To'kıöa. 
19.48 Memleket saat ~ ft a • 

jans habttltti. 
20.00 Mütik: 
Okuyan: Radife Erten. 
20.15 KonUIJl18. 
20.30 Müzik: VirtUcnlar (Pi.) 
20.50 Yttzik: Su eserkıri. 
Radyo Jrume sazı. 
21.15 lılüzlk: TlımDDUI operet par

çaları (Pi.) 
21 .Je Kenu,ma (Radyo Pletıed) 
2UO M«bik: IUyuetidbDbur baıı

tolu (-Şer: n.an lttmcer) • 
n.ao Jı1m>1eket saat 87Vlo Ajans 

haberleri; Ziraat. l'Aballl - TahvilAt, 
Kambiyo - Nukut ~ (FjyaL) 

22.45 Müzik: Cazband (PL) 
2S.2S/23.30 Yarınki prosran1 ve 

kapanJt. 

11/7/ltNO PERŞJl'MBE 
'l.30 Protram ve manleket saat 

a1an. 
7.35 Mümk: Kanpk bafiı milzık 

(PL) 
8.IO Ajana hnbetlerl. 
1.10 Ev kadını - YmMk lil&esi. 
8.20/1.30 Müzik: ıı.c:.. BMpoclisl, 

No. H - J1'ranz Lint. 
• 12.30 :rnıcnm Ye memleket saat 
~arı. 

12.35 Müzik: 
Okuyan: Mefharet Yıldlnm. 
12.50 Ajans haberleri . 
13.05 Müzik: Oyun havabn ve 

tiırküler. 

13.20 Müzik: SiDema Gl'lllDdan par 
çalar (Pi.) 

13.40/14.80 Müzik: awie1, Tre
net, Tino Rossi vesaireden parçalar. 

18.00 Program ve memleket saat rupaya ve bilhassa Avrupadan b-
ayan. tanbula geçen ekspres ve konvansi-

18.05 MUzlk: Melodiler (Pl.) yonel katarlarındaki gecikme hemen 
18.30 Müzik: Radyo Caz orkestrası her gün vukubulmakta ve bu teeh-

(ibribam özgur idaresinde) hur bazı gUn 3-4 saate kadar var-
Soprano Bedriye Tilzuntin i 11tiraki- maktadır. 

le. Ayni "..amanda bu gecikmeler E-
19.10 l\Iilz:ik. dirne - İstanbul arasında her gün 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Koz.an, karşılıklı işliycn yolcu katnrlarında 

Ruşen Kam. da vardır. 
Okuyan: MuzaUer tll-.ar. Beyoğlu Halkevinden: 
19.45 Memleket saat ay.ırı, \ e ajans 1ngllızce dersinden butunlcmcge 

haberleri. kalan orta, lise, yUsck mckte ler ta-
20.00 Müzik: Fasıl heyeti. !ebeleri ıçin kurs nçılncakt r. Arzu 
20.30 Konuşma. edenlerin acele evimize müracaat e-
20.45 Muzık: Dinleyicı dilekleri. derek k..ıydolunmalannı rica ederiz. 
21.00 Konuşma (Sıhhat .aatt). 
21 15 l\h zık: Vıyolon el ve p!nno -

Sonat in Lı minor: Buononclni. 
Mesud Cemıl ve Ulvi Cemal. 

21.30 Konuşm:ı (Radyo gazetesi) 
21.45 Müzık: Radyo orkestrası (Şef: 

IJ. Ferid Alnar). 
22.30 'Memleket sa t ayarı, Al n' 

haberleri; Ziraat, E:ıham - Tahvıltıt, 

Kambiyo_ Nukut Borsası (Fiyat). 
22.45 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25/23 30 Yarınki program 

kapanı •. 
ve 

1217 1940 CUMA 
7 .30 Program ve memleket saat 

ayn""ı. 

7.3~ t uzik: Orkestra Suitlerinden 
seçme J çalar (Pi.) 

8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek Wrtesl. 
8.20/8.30 Mü.z.lk: Snksoron solola-

rı (Pl) 
12.30 Program ve mem1eket saat 

ayarı. 

12.35 Milzik. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Vecibe, Fah-

ri Kopuz. 
Okııyan: Semahat Ö'Ldenses. 
12.SO Ajana haberleri. 
13.05 Muzik: Saz eHrleri. 
13.20/H.OO Müzik pastoral sen!oni-

Bttthoven (Pl.) 
18.00 Program ve memleket aaaL 

ayarı. 

18.05 lıfllzHc Cnzband (PL) 
18.30 MUzDc Halle havalan. 
18.50 J.mzlk: Ractyo cSwfng> Tri

o'su (l. Ozıür ve Atet Böcekleri) 
19.15 MIWk. 
Çalanlar: Ru,en Kam, Vecihe, Fah

ri Kopuz. 
Okvy:uılar: Müzeyyen Senar, Sadi 

Hoşses. 

19.45 Memleket 1aat ayarı \'e ajans 
U.berleri. • 

20.00 MUzllc: 'P'aıııl be)-etl. 
20.30 KonUIDMI. 
10.50 :M 1zlk. 
Çalanla~ Fah.,re F~san, ~ l~ti, 

Refik Ferııan. 

Hendek Sulh Hukuk mahkemesin· 
den: 
Hcndcgın Dercbogazı mahallesin

den olup h..ılen tzm!ttc Sınger kum
panyası mumcs:;ilı Mehmed oğlu Os
man Gezer vekllı d;ı\a \ekili S:tf 
Arut:ın tarafından, Kemaliye mahal
lesinden Muknyyıt oğlu Hamdı 'c 
evladları Mehmed ve Aluncd ılc ayni 
M. den olıi tbrahım kaııst Hatice ılc 
mllştcı ek bu.undukları Hendclc çar
sı ı iı;ınde ve ı ıi.ıbrez 18/7 /935 tarih 
'c 16 numaralı tapu sencdınde ıne Ki 
"Ve lıududları yazılı bır bab dukkfmın 
kabilse t:ıkslmi, olmadığı takdirde 
satılarak bedelinin hissedarlar bey
ninde taksimı surctile şiıyuun izalc
sıne karar veı ılmes.i talebi davasının 
icı-..ı kılınan tahkikat \ e muruıkeme!!i 
sonunda: MezkUr dukkanın hissed::ır 
ve hisse mlktarmıı göre taksimi kabil 
olmadığından satılmak surı tile şli

yuun izalesine dair Hendek sulh hu
kuk mahkemesinden fi:ıdı.r olan 29/ 
5/1940 tarih ve 113 numaralı karar 
M. aleyhlcrin gıyabında olup bun
lant:ın Hamdi oglu Mehmedin ika -
metgahı meçhul oldufundan · llimı 
gı1ablıun bir nüsh:m hukuk ll! ulü 
mahkemeleri kanununun 142 inci 
maddesi mucibince mahkeme divan
hanesine talik edllıni~ ve mumalley
hln tarihi ilandan itibaren ıs gün 
içinde temyiz yoluna müracaat etme
cllği takdirde büküm lkJsabl katJ7el 
edece!i tebllğ yerine kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

Er.as No. 940/8 
Z:EZ El 2 -

Ok11yarı: Radl!c Erten. 
19.35 Müzik: Tıirküıeı·. 

2E2E 

19.45 Memleket s:ıat ayarı ve ajans 
haberleri. 

20.00 Müıik: Fasıl heyeti. 
20.30 Kon\lima (Günün Meselele-

ri) 
20.50 '1iWk: Saz eeerlerl. 
Okuy•: Mefharet Yıldırım. 

21.15 Müzik: Gıbr Havalyen ~ Siret 
Ta7!ur tarafından. 

21.30 KonUflDa (Radyo gazetesi). 
21.~ Milzik: Salon orkestra ı (Vi-

rnotosıkteı-

• 
1 

8A~ .... KRh 80 U 111.A •tRADE R LE Fi - latenbul 2 AftliHa•h•ır 
- - O D it O N M A G A Z A S 1 - l•ttklll Ce-9flesl 4811 

llAK • •aN••R• H A L ICFLltftl • Hucao ve LEON 
GAONaSfte - ....... Us Hm Hı••., ......... ilet .ta/il 
TltKNOl'ON MAGAZASI - Galata - Hewen CaıldSll No. 84 
O"M"AŞ OTOMOBiL. TiCARETi :r. Ar Ş. - t.Ulllll C.Ur 1 119 

Okuyaıı: Necmi Rıza Ahıskan. 
21.15 Konu~a (tlttısad saııU) 
21.30 Koı ~ına (Radyo gazetesi) 
21.45 Müz.ık: Radyo orkestrası (Vl-

:fO\cmlat Necib Alkın idaresinde.) :;:;::;;::;:::::::::;::;:ı~::s::==-;~~~~~~=;=~~~==:~;=~~~-ı:m:::===-===-=---
22.30 Memleket saat ayarı, Ajans 1 1 ..... LAR 1 Kuleli As. Lisesi Md. den : 

olonist Ne.ctb Aşkın idaresinde.) 
22~ J.!emleket saat a,.arı, Ajans 

haberleri: Ziraat, F.ahaın • Tab~t, 
K.amblyo - Nukut BorlaSI ('nyat.) 

22.45 Müzik: Cftband (Pl.) • 
23.2.'l/23.IO Yerınkl proıranı ve 

kapanış. 

lS/'2/1940 CUMARTESi 
'1.30 Program ve memleket BGat 

haberleri: Zir~t, Esham • TahvilAt, T YA• nv 
Kambiyo - Nukut Borsası. (Fiyat. ------------ -

1 ~ Maltepe, Bura aakerl liselerinin blriDd ıııuilnıDa ilWül 
i2.50 Müzik: Radyo Salon orkeetra- RAtlD W '117atr.u bütQn "&irDM tımıarını haiz olan nsmzedl«in aeçme ?IDll'llan 10 Ta-111 

aı programuıın devanu (yalnız uzun Hal* ....... 1-aber MO IDD6 meüör liMlsde yapı~tır, Namı.edı.ta a 8191 ll ~ 
dalca poataslle.) 'l Temmm ,... &IDil akpmı MO ~ eaat 8 de m~kkebll 'kalaDJerUe .._,a llalllra blı!llllı.-

22..'50 Konutma (Bcnebl dillerde QedlkP1119 AZAIC 1ı9bce"ncle lfbu Jlsshrıle hp1unm9Jarı illn olımur. (224) 
Yalıuz Jwa dalta Uıe.) &AÇU&•HI•• UTAN 

23.lO Mtizik: c.aztıuıd (Pl.) Vailll t llll"c1e 
23.26/23.30 Yannki proırurr ve H979t lılr ,.._ ..._. Qedlkpefa 

kapQJs. AZA& t ' s ' dedir 

ayarı. ============================================::::::; 

Deniz Harb Okulu ve Ueasl 
KomutanhGından 

7.15 Müzik: Operetlerden aeome 
parçalar (Pl.) 

8.00 Ajana haber.lmi • 
8.10 Ev kadını • Yemek listesi. 
8.20/8.30 Milzik: Hafif tarlDlar 

(Pl.) 
lS.30 Proıram ve memleket .aat 

ayan • 
ıs 35 Mıizik.: Muhtelif prkılar. 

(Pl.) 
JS.50 Ajeııs haberleri. 
14.05 Müzik: Muhtelif prkılar (PL) 
14.20 Müzik: Rlya.etfcümhur ban• 

doeu (Şef: lluıan Kilnçer) 
15.00/15.30 Müzik: Cazband (Pl.) 
18.00 Proıram ''e memleket saat 

ayan. 
18.05 Mu~k: Suppe ve Luı:.ini'nin 

orkestra eserlerinden ( Pl.) 
18.30 Müzik: Radyo caz orkesü'aa;ı 

(tbrabim öqür idcıreslhde) 
19.15 Müıik: 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri Ko

puz, Hasan Gilr, Basri Ufier. 

lstanbul defterdarlıfmdan : 
Olnalumuaa ücretle lld matematık ul!(rett >eni 
~ bulunan okul k .-ıu· rı.lıı:w ~ n • 

ahDacaktır. 

·~atı •• ı. 

inhisarlar U. Müc1i:-rJü v -nden: 
Beyotlunda Kuledibinde Şahkulu maballeslnde .._ w bCVük u.ı

dek eski Karanfil yeni ille belediye sokatında eski .. il ıml 25, 27, 49, 
51, 30, az kapı numaralarını alan evvelce ev ve..._ lıısllD aıtmda bel 
dilkkAıu olan üç katlı 15 odalı kArgir apu1;ımarım _.. llı:l ~ 111314 '-------- -----------•------
lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarfla bD & o• ablacaktar. 
Sabş ~ll naldd ve ~in olup ikinci tertlb meu.m ...,. v-1• ... ne de 
6denebllir. MilzaJede 5/8/940 pazartesi l(lnU _. • tı,.eıe llIDl Emllk 
Müdürliljünde toplanacak olan komisyonda RQlaea"r llnaldm& teminat 
1 H8 liradır. Teklif zartlannın müzayedenln llÇl)ma & ' ı bir saat 
evveline kadar mezld)r komisyon reislitine tevdi 1 n d Mmndlr, 

(5828) 

Şirketihayriyeden : 
Sahpazarında sahilde tlrketln mall elen ahp b 
bina ve mOttemllltt enkaz haffnde utdacak· 
tır. l atiyenlerin idarel merkeziye ........ , mO· 

dUrlUAUne mUraceatlari 

I - Nümunesi mucibince 550 kilo ip a.,ık elulltnıe UIUllle satın .ıa
nacaktır. 

n - Muhammen bedeli 511 lir• muvakkat teminatı 44,12 liradlr. 
ID - Eksiltme l/VII/1940 pazartesi lflnll Mat I f de Kabataeda Lelr 

zım ve M:üba,..at şubesindeki alım komls7onunda yap.ılacalttlt
IV - NDmune sebil g~n itıbeden parasız alınabilir. 
V - tsteklllertn tayin olunan gün ve saatte " 'l.15 arOvenme paralr 

rlle birlikte mezkur komisyona müracaattan. (54102) 

Siirt Belediyesinden 
Açık ekailtme1e konulup talib zuhur etmlyen sondaj kuyuı.rt 

15/6/940 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarbla konulmU1tur. Şart
mmMlJI ı&mek is\iyenlerin Ankara tstanbul ve Siirt Belediyelerine ,.... 
ncaatlan llln olunur. (5411) 

Sahibi: Ahmed Cemslecklln 8ARAC00.LU 
N..,.tyıt MUdUrü: Macid ÇETiN Ba•ıldı6ı yer (Yeni 8abah Mstbaa81) 

Çıılp:t Alfred Müller tuhaf ve ga
rib &e1göt.ıeetini §i>ylc naklediyor: 

ki hükmünün kat'iyet keabcylediğini 
ben de anladım, 

Bir Çalgıcının 
eya hati 

bacaklarım. ağuınıya bqladı. Yolun 
kenannda, bir taşın üzerine otura -
rak torbamı açtım. biraz ekmek, su
cuk ile midemi doldurdum. Karnım 
doyduktan sonra biraz keman çal
mak mutadımdır. Hemen koltuğum· 
daki arkadaşımı eliıne aldım, lltif bir 
İtalyan havası çalmağa ba§ladım. Bu 
ahengin kaç saat devam ettiğini bi
lemem. Yahıız caddenin, Ust tarafın
dan §iddetli bir araba gürültüsü işit· 
meseydim akşama kad:ı.r çalmakta 
devam edeceğim muhakkaktı. Başımı 
çevirdim, dört beygirli gayet cesim 
bir posta arabası .. 

Yolcular, biri yaşlı diğeri gayet 
genç ve güzel iki kadından ibaretti. 

"BaJera ey&Setiııin küçük bir kö
ründe 1837 senesinde dtlnyaya gel
liaı. Babam orta ba11i bir çiftçi idi. 
Anneıni görmediğime mUteessüim, 
llbıktl k6y1Wer bu kadmm bakika • 
'- aaffet.i blb, tefkat ve merha
met ahibm b'lhmdnğwıu aöyler • 
Jlrdj. 

Annemin tarihi vefab doğuş gü
aümiiıı ikiDd haftasına tesadüf et
tiğmden babam o zamandanberi be
llİID ileride .... adam sırasına. geçe
miyeceğime hükmetmiş ve tahsil 
nmanımın gelip geçtiği halde iki 
b1ime öğretmek için beni mektebe 
~e bile lüzum görmemiş • 
ti. Fakat köyümüzün papazı - ki gi.
Jet iyi yürekli bir adamdı • müsaid 
mnaııJannda beni okuttu. Yaşım 
ilerlediği halde babama yardım key
fiyetini aklıma bile getirmedim. Bu· 
-.n için babamın hini tevellUdümde-

Babam iki~ birde: 
- Tembel, hayliz, sen adam .:>ln•ı· 

yacaksuı, ilih.. derdi Ben onun bu 
sözlerinden bir teY aıılayamudım. 
Sabahtan akpma kadar bir ağç g(.1-
gesinde uzanıp yatardım. Bunu tem
bellik olduğunu ne bileyim?- On sekiz 
yaşımı tamam ettim. Bir gün gene 
kapmın etiğine otmmuştum, babam 
pürhiddet karfUll& çıktı: 

- Bana bak Alfred! BugUnden iti
baren evimin kapsı senin için kapalı
dır. On sekiz yqm.ı ikmal ettin. Elin 
haylazlıktan vazgeçmedin. Şimdi bu
radan ~ıkıp gideceksin, dedi. 

Babam sırasına göre gayet ciddi 
bir adamdı.. Bu defa tamamiyle cid
diyetini takınmış olduğundan onu 
kararından döndürmek kabil değil

di. 
Seyahat merakı bende mevcud. fa. 

kat cebimde yetmif beş santimrkn 
fazla para yok.. Babamın fakir ol-

- 1 -
mamakla beraber bana bir santim bile 
vermiycceği maliim. Yalnız: 

- Baba .. diyebildim, duçar oldu
ğum helecan sözümü ikmal ettirme
di.. 

nımı koltuğuma, ekmek torbasmı _.. 
tıma vurarak yola çıktım. 

Şimdiye kadar doğduğum 1ıı1iJ • 
den harice bir adım atmMhğm gibi 
coğrafi malümatım da kilreiarma beo 

On sekiz yaşına kadar• bütün bü- parçadan üçte ikisinin denJzle bpb 
tün boş oturduğumu zannetmeyiniz. bulunduğundan ibaretti. Meşhur bel
Ara sıra babamın çatasınd~n aşırdı- deler arasındaki mesafelerden, nm
ğun santimleri, frankları biriktirerek vasala yollarından haberiuı yok. Kö
bir keman edinmiştim. Çalgıya istida- yün haricine çıktım, gördüğlm bO
dım var imiş ki sekiz ay zarfında pek yük cadde Uzerinde yürümeğe bqla
güzel keman çalmasını öğrendim. dım. 

Babamın ihtarı üzerine artık evde Kaç kilometre ,ol akbğmıı bihnaa. 
durmak olur mu ya? Hemen kema- Lakin epeyce yürümüş olmalıymı ki, 

Arabanın içindekilerin kemanı
mın tellerinden çıkan litif ahenği ti 
uzaktan işittiklerine şüphe yok .. Bey
girler ile arabacıyı görür görmez. 
yolcuların zengin ve muteber bir fa
milyaya mensub bulunduklarına kail 
oldum.. Bunun için derhal şapkamı 
eliıne alarak berayı ihtiram ayağa 
kalktım, araba beıUm önünmde dur
du. 

Bu zamana kadar kadınlar hakkm
da hiç fikir ve mütaıeain yoktu. Hat
ta bazı arkad114larımııı: 

- Alfred, kadın nedir? sualleriıl9 
sadece: 

- Çocuğa bakan, evini silip süptl
ren makine, cevabım verirdim. 

Binaenaleyh, arabadaki kadınlar, 

simalarındaki letafet, tavır ve hare
ketlerindeki nezaket cihetiyle bizilll 
köylü. kadınlanna bellzemiyorlardlt 
mütaleatı sabıkamın yanlışlığUll 

böyle çarçabuk aplayıvermekliğilll 

gene zeki vctime deWet eder. Bil
mem, yoksa ben mi öyle zannedip 
rum? Kadınlan tedkike koyuldum .. 
Ba§lıcaaı uzun bOylu. biraz ıişmar 
ca beyaz ile kaneık san satlı, ma9i 
gözlü idi Genç ve gmel madam 9'8 
yahud matmazele gelince bundaki 
letafeti tarif etmek, bir defa görmek
le kabil değil.. 


